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บทนํา 
 

 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเม่ือเข้ามาบริหารประเทศ 
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งเสริมอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมากเป็นพิเศษ ทั้งเชิงนโยบายและงบประมาณ โดย
ได้มาเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในงานอาชีวศึกษาทิวภาคีไทย ที่สอศ. จัดข้ึน 
2 ครั้งแล้วที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยครั้งแรกจัดข้ึนเม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และ
ครั้งที่ 2 จัดข้ึนเม่ือวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาด้านการ
ผลิตกําลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ โดยมีเป้าหมาย
สร้างทัศนคติและค่านิยมต่อการเรียนต่อสายอาชีพแก่ผู้ปกครอง และพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผู้เรียนให้สูงข้ึน การส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นเลิศเฉพาะทาง และพัฒนาทักษะ
อาชีพของผู้เรียนได้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ในยุทธศาสตร์หลักการผลิต
และพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาท่ีขับเคล่ือน โดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาร่วมกับภาคเอกชน ได้มุ่งม่ันทํางานอย่างเต็มที่ จนทําให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม แบบก้าวกระโดด ทั้งจํานวนผู้เรียนในระบบทวิภาคี จํานวนสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการและสถานประกอบที่มาร่วมดําเนินการ 

 จากนโยบายท่ีชัดเจนของรัฐบาล ประกอบกับแนวทางท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) และการมุ่งม่ัน
ทํางานสนองนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารระดับสูงและบุคคลากรในทุกระดับของ สอศ. 
ส่งผลให้ผู้ปกครอง และสาธารณชน เห็นความสําคัญของการอาชีวศึกษา ส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียนสายอาชีพเพิ่มข้ึน ในการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2558 เป็นปีแรก หลังจาก
นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา 

 กลไกขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การผลิตกําลังคนด้านวิชาชีพอาชีวศึกษาที่สําคัญของ
รัฐบาลคือ รัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Public-Private Steering committee) หรือ ประชารัฐ และจัดให้มีคณะทํางาน
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
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จํากัด มหาชน เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce) 
ของคณะทํางาน ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce) เม่ือวันที่ 21 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมสยามเคมเปนสิก้ี กรุงเทพ โดยมีนายสมคิด  จตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว เป้าหมายสําคัญของข้อตกลงความ
ร่วมมือ คือ การดําเนินการโครงการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันทัดเทียมเวทีโลกโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก ต้ัง
เป้าเห็นผลเป็นรูปธรรมใน 2 ปี เป้าหมายหลักของการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 
ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียน อันได้แก่นักเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาย
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชนทั้งประเทศ
กลุ่มครูผู้สอนอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มสถานประกอบการ ในข้อตกลงความ
ร่วมมือ ได้กําหนดแนวทางการขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาระยะ
เร่งด่วน (Quick Win) จะใช้เวลาดําเนินการให้ได้ 3 เรื่อง ให้เห็นผลภายใน 6 เดือน ได้แก่ 
  1. Re-Branding คือ สร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียนและ
อาจารย์ในสายอาชีวศึกษา 
 2. การสร้าง Excellence Model Schools โดยพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญมีรูปแบบ (Model) การเรียนการสอนที่เหมาะสมและสามารถเป็นพ่ีเลี้ยง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่นได้ 
 3) ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ทั้งในส่วนอุปสงค์ของความต้องการ
กําลังคนวิชาชีพ (Demand) และอุปทานของกําลังแรงงานวิชาชีพที่เรียนจบมา (Supply) 
ของภาพรวมทั้งประเทศ 
 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ถือเป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสนับสนุนและส่งเสริม
การขับเคล่ือน การยกระดับคุณภาพวิชาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาทุกประเภทวิชา กลุ่ม
ครูผู้สอนอาชีวศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง และกลุ่มสถานประกอบการที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ของประเทศ โดยคู่มือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ที่ได้พัฒนาข้ึนน้ี ประกอบด้วย ระบบคุณภาพ 3 ระบบคือ ระบบการ
เรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา และระบบกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงในแต่ละระบบจะ
ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบัติการ Flow-chart ของระบบ กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐานและความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานระบบประกัน
คุณภาพภายในของ สอศ. และมาตรฐานระบบประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และเม่ือ
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้มีการนําไปสู่การปฏิบัติจริง ตามกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในระดับสถานศึกษาแล้ว บันทึกมาตรฐานที่ได้จากกระบวนการนํา
ระบบคุณภาพท้ัง 3 ระบบ ไปใช้ตลอด 1 ภาคเรียนอันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จะเป็นส่วน
สําคัญที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ให้สถานศึกษานําไปใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามคู่มือฉบับน้ีเพื่อการพัฒนา
ให้ได้คุณภาพในระดับมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนทุกท่าน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคณะต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องจะได้ศึกษาคู่มือให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และนําสู่การปฏิบัติ
ได้ตรงกับเป้าประสงค์ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาที่จะมีผลต่อการเพ่ิม
ปริมาณผู้เรียนและลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา รวมถึงได้ผู้สําเร็จ
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทําและดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาทั้งระบบอย่างยั่งยืน ทั้งน้ี
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้ง 3 ระบบ มีความเชื่อมโยงต่อเน่ืองกันใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ระบบท่ี 1 ระบบการเรียนรู้ 
ระบบที่ 2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ ระบบที่ 3 ระบบกิจกรรมนักศึกษา ซ่ึงในแต่ละระบบ
มีระเบียบปฏิบัติการดังต่อไปนี้ 
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ระบบการเรียนรู ้

ระเบียบปฏิบัติการ :  ระบบการเรียนรู้ 
  1. ความมุ่งหมาย  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ
การพัฒนาระบบการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญ คือ สถานศึกษามีระบบการเรียนรู้ที่
มีคุณภาพ ผู้สอนมีกระบวนการ และวิธีการ ตลอดจนการบันทึกร่องรอยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและนํามาจัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศซ่ึงจะ
นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียน  และองค์กรได้ในที่สุด 

2. ขอบข่าย/คําจํากัดความ  ระบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการเชิงระบบ ที่
ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะนํามาซ่ึงการยกระดับคุณภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร ที่กําหนดให้มีการศึกษาหลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา 
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยร่วมกันจัดลําดับความสําคัญ หรือจุดเน้นในการออกแบบ
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ผู้เรียน  
เพื่อศึกษาความพร้อม และศักยภาพของผู้เรียน  ทําให้สามารถจัดกลุ่มผู้เรียน  และ
ออกแบบกิจกรรมการปรับพ้ืนฐาน การซ่อมเสริม ได้อย่างเหมาะสม  การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่มีการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อ/แหล่งเรียนรู้  การวัดผล/ประเมินผล และ
การบูรณาการ การติดตามการจัดการเรียนรู้  ซ่ึงหมายถึง การนิเทศ/ติดตามการจัด
กระบวนการเรียนรู้  โดยการประชุม  การนิเทศ  การสังเกตการสอน  การพิจารณา
แผนการจัดการเรียนรู้  การแลกเปล่ียนเรียนรู้  การพิจารณาแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไขการจัดการเรียนรู้ การเสริมทักษะวิชาชีพ  ที่จําเป็นต้องมีการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ ในการวางแผนฝึกทักษะ ประสบการณ์
อาชีพในสถานการณ์จริงของผู้เรียน และขั้นตอนของการประเมินฐานสมรรถนะ ซ่ึงเป็น
ตัวช้ีวัดคุณภาพท่ีสําคัญของผู้เรียน โดยการประเมินผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ และทักษะ
อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานอาชีพ  จัดกลุ่มผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมการปรับ
พ้ืนฐาน การซ่อมเสริม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ 



ระบบการเรียนรู ้
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3. ความรับผิดชอบ  ในการดําเนินงานตามระบบการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์น้ัน ต้องการความร่วมมือจากหลายส่วน
งานในสถานศึกษา  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ 
คณะกรรมการดําเนินงานระบบการเรียนรู้ โดยประสานงานกับ ครู และบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนําวิธีการมาตรฐานในระบบไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการนิเทศ/
ติดตามเพื่อการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

4. รายละเอียดของการวิธีการปฏิบัติ  ได้แสดงไว้แล้วใน Flow-chart 
และตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วัด/บันทึก 

5. บันทึกมาตรฐาน 
 1.  บันทึกสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 
 2.  บันทึกผลการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 3.  บันทึกกิจกรรมในการปรับพ้ืนฐาน 
 4.  แผนการจัดการเรียนรู ้
 5.  บันทึกการสอน 
 6.  บันทึก/รายงานผลการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินการจัดการเรียนรู ้
 7.  บันทึกข้อมูลการปรับปรุง/แก้ไขเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 8.  บันทึกการนิเทศการฝกึทกัษะ  ประสบการณ์ของผู้เรียน 
 9.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และสถานประกอบการ 
 10. รายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
 11. สรุปผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรบัปรุง 
 12. รายงานผลการทํากิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ 
 13. แบบบันทึกสารสนเทศของระบบการเรียนรู ้
 14. รายงานผลการดําเนินงานระบบการเรียนรู ้
 
  



6 | คู่มือก

 
 
 
 
 

การบริหารจัดการรและปฏิบตัิงานขอองบุคลากร  

ระบบกการเรียนรู ้

 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้

คู่มือการบริหารจดัการและปฏิบัติงานของบุคลากร   |  7 

ระบบการเรียนรู้ 
วิทยาลัย................................................................................. 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
วิเคราะห์หลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบ 
1. รองฯ ฝ่าย

วิชาการ 
2. คณะกรรมการ

ดําเนินงานระบบ
การเรียนรู ้

3. ครูผู้สอนวิชาชีพ
ทุกรายวิชา 

4. ครูผู้สอนวิชา
พื้นฐานวิชาชีพที่
สําคัญ 

1. สถานศึกษาโดยรองฯ ฝ่ายวิชาการ
และคณะกรรมการดําเนินงานระบบ
การเรียนรู้กําหนดให้ผู้สอนใน
รายวิชาชีพ ทุกสาขารวมทั้งรายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพที่สําคัญ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ศึกษาหลักสูตร และ 
คําอธิบายรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ และชุมชน โดย
ดําเนินการตามแบบฟอร์มและ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ DIF 

1. จํานวนสถาน
ประกอบการ และ
ชุมชนที่ให้ความ
ร่วมมือ  

2. ความพึงพอใจของ
สถาน ประกอบการ 
และชุมชน 

3. ร้อยละของจํานวน
ราย วิชาที่กําหนดให้
ดําเนินการ วิเคราะห์
คําอธิบายรายวิชา 

10
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100 

1. ทําเนียบสถาน
ประกอบการ
และชุมชน 

2. บันทึกสรุป
จุดเน้นในแต่ละ
รายวิชา  

3. แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของสถาน
ประกอบการ
และชุมชน 

 

1.2
2.1 
3.12  
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก

2. ผู้สอนวิชาชีพทุกรายวิชา , วิชา
พื้นฐานวิชาชีพสําคัญ ร่วมกับ
สถานประกอบการ และ ชุมชน 
พิจารณาคําอธิบายรายวิชาใน
สาขาที่เกี่ยวข้องโดยจัดลําดับ
ความสําคัญหรือจุดเน้นเพื่อ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ และ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทั้งนี้ สถานศึกษา 
อํานวยความสะดวกในการจัดหา/
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน 
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ใน
การวิเคราะห์คาํอธิบายรายวิชา 

 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
วิเคราะห์ผู้เรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ

ดําเนินงานระบบ
การเรียนรู ้

2. ครูผู้สอนวิชาชีพ
ทุกรายวิชา และ
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพที่สําคัญ 

1. สถานศึกษาโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบการเรียนรู้ ดาํเนิน 
การประเมินความรู้เพื่อคัดเลือก
ผู้เรียนทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส.
และนําผลการประเมินไปใช้ในการจัด
กลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอน โดย 
1.1 กําหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชาชีพ
พื้นฐานที่สําคัญดําเนินการ
วิเคราะห์ผู้เรียน ในหลากหลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและลักษณะรายวิชา เช่น 
แบบประเมิน / แบบสัมภาษณ์

1. เครื่องมือประเมิน
ทุกรูปแบบ 

2. ผลการวิเคราะห์
ผู้เรียนและ
ร่องรอยการนําผล
มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้

 

มี
 
มี 
 

1. แบบประเมิน
2. บันทึกผลการ

ประเมิน 
3. บันทึกหลัง

สอน 
 

2.1
2.3 
2.4 

2
16 
 



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
ผู้เรียน / การซักถาม / สังเกต
พร้อมทั้งสรุปผลในบันทึกหลังสอน 
เป็นต้น 

1.2 ครูผู้สอนดําเนินการวิเคราะห์
ผู้เรียน จัดกลุม่ และนําผลการ
วิเคราะห์มาใช้กับผู้เรียน 

การจัดกลุ่มปรับ
พื้นฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 
- ครูผู้สอนวิชาชีพ
ทุกรายวิชา และ
วิชาพื้นฐาน
วิชาชีพที่สําคัญ 

1. ผู้สอนนําข้อมูลจากการวิเคราะห์
ผู้เรียนมากําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้มีความเหมาะสมตาม
ปัญหาและสาเหตุ 

2. ประเมินผลผู้เรียนที่ต้องการปรับ
พื้นฐาน 

3. นําผลการปรับพื้นฐานไปปรับใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป 

 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ต้องการปรับพื้นฐาน
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

90 1. บันทึกกิจกรรม
ในการปรับ
พื้นฐาน  

2. รายงานผลการ
ประเมิน 

2.3
 

2
16 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
การออกแบบและ
การจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ

พัฒนาระบบ
คุณภาพ 

2. คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ระบบการเรียนรู้ 

3. ครูผู้สอนทกุคน 

1. คณะกรรมการดําเนินงานระบบ
การเรียนรู ้
1.1 ให้ความรู้/ทําความเข้าใจกับ
ผู้สอนในการจัดทําแผนการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน 
และจุดเน้นที่ตรงกับความต้องการ
สถานประกอบการ และ ชุมชน มี
การบูรณาการ 3 D และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความ
เหมาะสม 
1.2 เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในการวัดผลและประเมินผลทุก
รายวิชา 
 

1. ร้อยละของ
แผนการเรียนรู้ที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มี
ต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

3. ร้อยละของ
ครูผู้สอนที่มี การ
จัดทําหรือพัฒนา
สื่อ/นวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู ้

100
 
 

 
4 
 
 
 

80 
 

1. แผนการเรียนรู้
2. บันทึกการสอน 
3. บันทึกผลการ

ประเมิน 
4. แบบสํารวจ

ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

2.1
2.2 
2.3 
2.4 
5.1 
5.2 

2
4 
16 
 



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
 2. ผู้สอนทุกคน

2.1 นําแผนการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด 
การเรียนการสอน โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอน และวิธีการที่ระบุไว้ในแผนฯ 
2.2 จัดทําแผนการเรียนรู้ และมี
บันทึกสรุปหลังสอนทุกครั้ง 
2.3 จัดทํา / พฒันาสื่อนวัตกรรมที่มี
ความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ลักษณะรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะกรรมการดําเนินงานระบบการ
เรียนรู้กําหนดให้มีการจดัทําโครงการ
บูรณาการในรายวิชาโครงการ และ/
หรือรายวิชาอื่นตามความเหมาะสม 
(โครงการบูรณาการ หมายถงึ โดย
บูรณาการการจัดการเรียนรู้ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพด้วย
โครงการบูรณาการ 

5. รายงานสรุปผล
การดําเนินงาน
โครงการ 

100
 
 
 
มี 

5. สรุปผลการ
ประเมินความ
พึงพอใจใน
ภาพรวม 

6. สรุปผลการ
ดําเนินงาน
โครงการ 

  



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
 ด้วยโครงการร่วมกับกิจกรรมชมรม

วิชาชีพ (อกท.) และงานฟาร์มธุรกิจ
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ บรูณาการองค์ความรู้ และ
ฝึกทักษะประสบการณ์ใน
สถานการณ์จริงของผู้เรียน)

    

การติดตามการ
จัดการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ตรวจแผนนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู ้

1. คณะกรรมการตรวจแผนนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้กําหนด
ผู้รับผิดชอบในการตรวจแผนการ
เรียนรู้ นิเทศ/ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้สอน 

2. ผู้รับผิดชอบในการนิเทศ/ติดตาม

1. เครื่องมือ/แบบ
ประเมินการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ของผู้สอน 

2. ร้อยละของผู้สอนที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

มี
 
 
 

100 

1. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจแผนฯ นิเทศ 
/ติดตาม และ
ประเมินผล การ
จัดกระบวนการ
เรียนรู ้

2. เครื่องมือ/แบบ
ประเมินฯ 

2.1
2.2 
2.3 
2.4 

16



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
การจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 ร่วมกันออกแบบเครื่องมือใน
การประเมินและวิธีการประเมินที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2 กําหนดแผนการนิเทศ/ติดตาม
การสอน 

2.3 ดําเนินการตามแผนฯ  
2.4 รายงานผลการประเมิน 
2.5 สรุปผลการประเมิน เพื่อหา
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข 
และพัฒนาต่อไป

3. รายงานผลการ
ประเมิน 

4. สรุปแนวทางใน
การ ปรับปรุง/
แก้ไข 

การเสริมทักษะ
วิชาชีพ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการเสริมทักษะวิชาชีพ
1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการเสริมทกัษะ

วิชาชีพให้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา 
2. ประสานงานกับสถานประกอบการ

เพื่อจัดทําแนวทางในการฝึกทักษะ 

1. จํานวนครั้งของ
การเทศ/ติดตาม 

2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียนใน

2
 
4 
 

1. คําสั่งวิทยาลัยฯ
2. ทําเนียบสถาน
ประกอบการ 

3. แบบประเมิน

2.3
2.5 

 

2
7 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
คณะกรรมการ
เสริมทักษะวิชาชีพ 

ประสบการณ์ของผู้เรียนร่วมกัน
3. กําหนดแผนการฝึกทักษะปฏิบัติ 

ร่วมกับสถานประกอบการ 
4. กําหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาใน

การนิเทศ/ติดตามการฝกึทักษะฯ 
5. รายงานผลการนิเทศ / ติดตามการ

ฝึกทักษะฯ 
6. สรุปผลการฝึกทักษะฯ เพือ่หา

แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข และ
พัฒนาต่อไป

การฝึกทักษะ
วิชาชีพ 

3. ระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการทีม่ีต่อ
ผู้เรียนที่เข้ารับการ
ฝึกทักษะวิชาชีพ 

 
4 

ความพึงพอใจ
4. รายงานผลการ

นิเทศฯ 
5. สรุปผลการฝึก

ทักษะวิชาชีพ 
และแนวทางใน
การปรับปรุง/
แก้ไข 

การประเมินฐาน
สมรรถนะ 
 
ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประเมินสมรรถนะของ
ผู้เรียน  

1. กําหนดผู้รับผิดชอบในการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน ระดับชั้น ปวช.3 
และ ปวส. 2 ทุกคน โดยใช้การประเมิน

1. แบบประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพที่
ได้มาตรฐาน 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การ

มี
 
 

95 
 

1. แบบประเมิน 
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

2. สรุปผลการ
ประเมินและ

1.3
1.4 
1.5 

3



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
คณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะ
ของผู้เรียน 

มาตรฐานวิชาชีพ ของทุกสาขาวิชา
2. ร่วมกันจัดทําเครื่องมือ/แบบประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องตามมาตรฐานของ
หลักสูตร มาตรฐานอาชีวศึกษา 

3. ดําเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ในแต่ละสาขาวิชา 

4. รายงานผลการประเมินฯ  
5. ร่วมกันสรุปผลการประเมินฯ เพื่อหา

แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข และ
พัฒนาต่อไป  

6. ดําเนินการเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนเพื่อเข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติด้านอาชีวศึกษา 
(V-NET) และรายงานสรุปผลการ

ประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา  
(V-NET) 

4. ระดับความพึง
พอใจของหน่วยงาน 
/สถานประกอบการ
/ สถานศึกษาหรือ 
ผู้รับบริการที่มีต่อ 
ผู้สําเร็จการศึกษา 

 
50 
 
 
 
 
 
4 

แนวทางในการ
ปรับปรุง/แก้ไข 

3. สรุปผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษาและ
แนวทางในการ
ปรับปรุง/แก้ไข 

4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

5. สรุปผลการ
ประเมินฯ 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
 ทดสอบเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุง 
7. ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการทดสอบมาตรฐานอาชีพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
รับรอง 

8. ประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงาน สถานประกอบการ 
สถานศึกษาหรือผู้รับบริการที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
การปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ
ประเมิน
สมรรถนะของ
ผู้เรียนระดับ 
ปวช.3 และ  
ปวส.2 

2. หัวหน้างานวิจัย 
3. ครูผู้สอน
รายวิชาฯ 

 
 

คณะกรรมการประเมินฯ หัวหน้า
งานวิจัย และครูผู้สอนรายวิชา 
1. ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนที่ไม่

ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยวิธีการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 

2. นําผลการวิจัยฯ  มาออกแบบ
กิจกรรมในการพัฒนา ปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้เรียนที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

3. ดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
4. ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สรุปผลการประเมินฯ 

ร้อยละของผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

100 1. สรุป
ผลการวิจัย 
เชิงปฏิบัติการ 

2. แผนการ
ดําเนินงานตาม
กิจกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไข 

3. แบบประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. รายงานผลการ
ประเมิน
มาตรฐาน
วิชาชีพ 

2.3
5.2 

3
5 
10 
16 
 
 



 

 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
การพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

2. คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ระบบการเรียนรู้ 

 

คณะกรรมการคณะกรรมการ
ประเมินฯ และคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบการเรียนรู ้
1. ร่วมกันทบทวนการประเมินผลการ

เรียนรู้และการนิเทศ/แลกเปลีย่น
เรียนรู ้

2. รวบรวมรายชื่อผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ชีพสูงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทํา
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาชีพ
ตามความสนใจ ได้แก่ การเชิญผู้มี
ประสบการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้
ความรู้ ด้านวิชาชีพ หรือด้านอื่นที่

1. จํานวนกิจกรรม
เสริมทักษะ 

2. จํานวนผลงาน
ผู้เรียน 

3. รายงานผลการ
ดําเนิน กิจกรรม
ต่างๆ 

4. ร้อยละของจํานวน 
ผู้เรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ 

5. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีโอกาสได้
ศึกษา/ดูงานใน
หน่วยงาน และ

3
 
3 
 
มี 
 
 

80 
 
 

80 
 

1. รายชื่อผู้เรียนที่
มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียน
สูงในราย
วิชาชีพ 

2. รายงานผลการ
ดําเนินกิจกรรม
เสริมทักษะ
ต่างๆ 

3. รายงานผล
การศึกษา/ดู
งานรายบุคคล 

 
 

2.3
2.4 
3.12 
5.1 

2
4 
 



 

 

ระบบการเรียนรู ้
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กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 

ภายใน ภายนอก
เกี่ยวข้อง

3. นําผลงานผู้เรียนมาเผยแพร่เพื่อ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก มีการประกาศเกียรติคุณ
ตามความเหมาะสม 

4. สนับสนุนให้ผู้สอนรายวิชาชีพ นํา
ผู้เรียน ศึกษา/ดูงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้รายงานผลการศึกษา/ดูงาน เป็น
รายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

สถาน
ประกอบการที่
เกี่ยวข้อง 

 

การรายงานผล
ระบบการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบการ
เรียนรู ้

คณะกรรมการดําเนินงานระบบการเรียนรู้
1. รายงานผลการดําเนินงานตาม

แบบฟอร์มที่กําหนดไว้ 
2. จัดทําสารสนเทศของระบบการ

เรียนรู ้

สารสนเทศระบบ 
การเรียนรู ้

มี
 

1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

2. สารสนเทศ
ระบบการ
เรียนรู ้

3.1
3.2 
3.4 

8.1
8.2 
9 



เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้ 
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1. องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ 
2. ตารางวิเคราะห์เน้ือหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู ้
3. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู ้
4. แบบฟอร์ม/เกณฑ์การนิเทศ/ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้
5. ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจแผนการเรียนรู้ การนิเทศ/ติดตามและ

ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้
6. แบบนิเทศ/ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้
7. บันทึกการนิเทศการฝกึงานในสถานประกอบการ 
8. แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 

 
 

เอกสารประกอบระบบการเรียนรู้ 



เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้ 
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เอกสารประกอบ 1 

องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ 
ระบบการเรียนรู้ 

 
องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
 สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ข้อกําหนดที่  1  มีการจัดแนวการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาความ

ต้องการของผู้เรียน/ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม  ให้สามารถเชื่อมโยงปัญหาท้องถิ่นได้ และนําไปปฏิบัติได้จริง 

ข้อกําหนดที่  2  มีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลเพื่อจัดการเรียนรู ้

ข้อกําหนดที่  3  มีแผนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  นําไปใช้จริงและนํา 
ผลการประเมินการใช้แผนไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู ้

ข้อกําหนดที่  4  มีการจัดการเรียนรู้ พัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และมีการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ 

ข้อกําหนดที่  5  มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน มีการประเมินเพื่อวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย มีการประเมิน
เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผล
การเรียน 

ข้อกําหนดที่  6  มีการนําผลการประเมินการเรียนรู้  มาปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้

เอกสารประกอบ 2 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา .............................   รหัสวิชา   ..................................... 

ระดับชัน้  .................  สาขาวิชา  .........................................  วิทยาลัย................................................ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  ...................................................      ตําแหน่ง .................................................................................. 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ................ เรื่อง ............................................................................................................................................................................ 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห ์DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความยาก 
(D) 

ความสําคัญ
(I) 

ความถี่
(F) 

ความรู ้
(K) 

ทักษะ
(S) 

เจตคติ
(A) 
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เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้ 

คําอธิบายเพิม่เติม 
 
  หน่วยการเรียนรู้ที่.........(บทที่)....................เรื่อง...............................(ชื่อบท)............................................................ 
 คอลัมน์ที่  1 ตัวเลขบอกลําดับของหัวข้อย่อยในแต่ละบท 
 คอลัมน์ที่  2 แสดงหัวข้อย่อยในแต่ละบท 
 คอลัมน์ที่  3 การวิเคราะห์  DIF 
    คอลัมน์  D  :  ระดับความยากของหัวข้อย่อยนั้นๆ 
    คอลัมน์   I   :  ระดับความสําคัญของหัวข้อย่อยนั้นๆ 
    คอลัมน์   F  :  ระดับความถี่ (จํานวนครั้ง) ในการใช้ในงานอาชีพของหัวข้อย่อยนั้นๆ 
   ระดับสูง  : H (High) ระดับปานกลาง  :  M (Medium)      ระดับต่ํา : L (Low) 
 คอลัมน์ที่  4 การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ 
    คอลัมน์   K  :  ความรู้ที่ต้องการเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู ้
    คอลัมน์   S  :  ทักษะที่ต้องการเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติ 
    คอลัมน์   A  :  เจตคติที่ควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา 
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เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา   วิทยาลัยประมงตณิสูลานนท์ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางเยาวนิตย์    ดนยดล   ตําแหน่ง  นักวิชาการ  8 ว  กลุ่มงานโรคสัตว์น้ํา   กรมประมง       

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง บทนํา และนิยามศัพท์เทคนิค 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะหเ์ชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมความ
ยาก (D)

ความสําคัญ
(I) 

ความถี่
(F) 

ความรู้
(K) 

ทักษะ 
(S) 

เจตคติ
(A) 

1 ความหมายและ
ขอบข่าย ใน
การศึกษารายวิชา
โรคพยาธิฯ 

L L L นิยาม
ความสําคัญ
ขอบเขตของ
เนื้อหา 

- ตระหนักถงึ
ความสําคัญและ
ผลกระทบต่อ
อาชพีเพาะเลี้ยง
สัตวน์้ํา 

อธิบาย
ความสําคัญและ
ผลกระทบต่อ
ผลผลิตสัตว์น้ํา 

- 

2 นิยามศัพทเ์ทคนคิ
ต่างๆ ที่  
ใช้ในการศึกษา
รายวิชาโรคพยาธิฯ 

M M H ศัพท์เทคนิค
ที่นิยมใช้ใน
วงการโรค
สัตว์น้ํา 

 - ใฝ่รู้
- นิสัยรักการ
ค้นคว้า 

อธิบายศัพทท์ี่
สําคัญ 
ได้ถูกต้อง 

-
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เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้ 

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง การเกิดโรคในสัตว์น้ํา 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ความ

ยาก (D)
ความสําคัญ

(I) 
ความถี่

(F) 
ความรู้

(K) 
ทักษะ 

(S) 
เจตคติ

(A) 
1 
 

สภาพแวดล้อมใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา 

L M M คุณสมบัติ
น้ํากับการ
เพาะเลี้ยงฯ 

ตรวจสอบ
คุณภาพ
น้ําได ้

- ละเอียด
รอบคอบ 

- ช่างสังเกต 
- รับผิดชอบ 

- วัดคา่พารามเิตอรข์อง
น้ําได ้

- อธบิายคุณสมบัติน้ํา
ความสมัพันธข์องกับ
การดํารงชีวิตของสัตว์
น้ําได ้

-

2 สาเหตุการเกดิโรค
สัตวน์้ํา 

M H H - สาเหตุ
หลัก/สาเหตุ
โนม้นําของ
การเกิดโรค 
- ปัจจยั
สําคัญของ
การเกิดโรค

วิเคราะห์/
จําแนก
สาเหตุของ
การเกดิ
โรค 

- ใฝ่รู้
- นิสัยรักการ
ค้นคว้า 

- ช่างสังเกต 
- รับผดิชอบ 

- อธิบายความสัมพันธ์
ระหวา่งปัจจัย
แวดลอ้มกับการเกดิ
โรคของสัตวน์้ําได ้

-
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เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง การเกดิโรคสัตว์น้ํา 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ความ

ยาก (D)
ความสําคัญ

(I) 
ความถี่

(F) 
ความรู้

(K) 
ทักษะ 

(S) 
เจตคติ

(A) 
3 ความเครียดในสัตว์

น้ํา 
M M M - กลไกการ

เกดิความ 
เครียดในสัตว์
น้ํา 
- ผลที่เกดิ
จากความ 
เครียด 
- การ
ป้องกัน/ลด
ความเครียด
ในตัวสัตวน์้ํา 

ตรวจสอบ
ความเครียด
ของสัตว์น้ํา
ได้จากการ
สังเกต
สภาพ
ผิดปกติ
ภายนอก 

- ละเอียด
รอบคอบ 

- ช่างสังเกต 

- กระบวนการ
ตรวจสอบ
ความเครียดของ
สัตว์น้ํา 

- ผลการตรวจสอบ 

-
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เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้ 

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ํา 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ความ

ยาก (D)
ความสําคัญ

(I) 
ความถี่

(F) 
ความรู้

(K) 
ทักษะ

(S) 
เจตคติ

(A) 
1 เครื่องมือในการ

วินิจฉัยโรคขัน้
พื้นฐาน 

M H H - เครื่องมือ/
อุปกรณ์ 
- วิธีการใช้ 
- การประยุกต ์
ใชป้ระโยชน์ 
ตามวัตถุประสงค์ 

ใช้เป็นและ
ถูกตอ้งตาม
หลักการ 

- ละเอยีด
- รับผดิชอบ 

ความสามารถใน 
การใชแ้ละ
ประยุกตใ์ช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์
ไดต้ามหลักการ 

2 ขั้นตอนต่างๆ ใน
การตรวจสัตว์น้ํา 

M H H - ขั้นตอน/
วิธีการ 
- เทคนิคที่ 
จําเป็นต่างๆ 

สามารถ
ตรวจสอบ
ตัวอย่าง
สัตว์น้ําได้
ตาม
หลักการ

- ละเอียด
- ช่างสังเกต
- ใฝ่รู้ 
- รับผิดชอบ

ผลการตรวจสอบ
ตัวอย่างสัตว์น้ํา 
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เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ความ

ยาก (D)
ความสําคัญ

(I) 
ความถี่

(F) 
ความรู้

(K) 
ทักษะ

(S) 
เจตคติ

(A) 
1 การจําแนกชนิด

ของแบคทีเรีย 
M M M การจําแนก

แบคทีเรียแกรม
บวก/แกรมลบ 

- จําแนก
ประเภท 
- ย้อมสี 
แกรม 

- ละเอียด
- รอบคอบ 
- รับผิดชอบ
- ใฝ่รู้ 

- ผลการจําแนก
แบคทีเรีย 

ให ้นศ. ได้
ปฏิบัติจริงใน
การแยก
ประเภท
แบคทีเรีย

2 การเพาะเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรีย 

M M H -การเจริญ/เพิ่ม
จํานวน 
- อาหารเลี้ยง
เชื้อ 
- โคโลนี 

เพาะเลี้ยง
เชื้อ
แบคทีเรีย
ชนิดที่
สําคัญได้ 

- ละเอียด
- รอบคอบ 
- รับผิดชอบ
- ใฝ่รู้ 

- การเพาะเลี้ยง
เชื้อแบคทีเรียจาก
ตัวอย่างสัตว์น้ํา 

ให ้นศ. ได้
ปฏิบัติจริง 
- เตรียมอาหาร 
- ฆ่าเชื้อ 
- เขี่ยเช้ือและ
บ่มเชื้อ 
- แยกเชื้อ
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เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้ 

(ตัวอย่าง) ตารางวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
รายวิชา โรค พยาธแิละศัตรูของสัตว์น้ํา   รหัสวชิา   3601 - 2201 

ระดับชัน้  ปวส.  สาขาวิชา  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   เรื่อง โรคที่เกิดจากแบคทีเรีย 

ที่ หัวข้อ 
การวิเคราะห์ DIF การวิเคราะห์เชิงสมรรถนะ

ตัวชี้วัด 
(Indicator) 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความ
ยาก (D) 

ความสําคัญ
(I) 

ความถี่
(F) 

ความรู้
(K) 

ทักษะ
(S) 

เจตคติ
(A) 

3 โรคแบคทีเรีย
ในสัตว์น้ํา 

H H H - โรคที่สําคัญ
ในปัจจุบัน 

- วินิจฉัย/ 
ระบุสาเหตุ 
- จําแนกกลุม่
อาการของสัตว์
น้ําที่ป่วยได ้

- ละเอียด
- รอบคอบ 
- รับผิดชอบ 
- ใฝ่รู้ 

ผลการ
ตรวจสอบ
ตัวอย่าง และการ
วินิจฉัยโรค 

ควรให้นศ. ได้ฝึก
ทักษะการตรวจ
วินิจฉัยโรคแบคทีเรีย
จากตัวอย่างจริงที่
หลากหลาย 

4 วิธีการป้องกัน
รักษาโรค
แบคทีเรียใน
สัตว์น้ํา 

H H H - หลักการใน
การป้องกัน/
ควบคุม และ
การรักษา 

- วินิจฉัย 
และบอก
วิธีการรักษา
โรคได้ 

- ละเอียด
- รอบคอบ 
- รับผิดชอบ 
- ใฝ่รู้ 

ผลการ
วินิจฉัยโรคและ
การกําหนด
วิธีการป้องกัน/
ควบคุมและการ
รักษา 

ควรให ้นศ. ได้ฝึก
ทักษะการตรวจ
วินิจฉัยและการ
รักษาโรคแบคทีเรีย
จากตัวอย่างจริงที่
หลากหลาย 
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เอกสารประกอบ 3  

แผนการจดัการเรียนรู้ 

 
วิชา………………………………………รหัสวิชา………………. 

หลักสูตร……………………………พุทธศักราช………………… 
ประเภทวิชา………………….. 
สาขาวิชา…………………. 

 
 
 

จัดทําโดย 
  ………………………………………….. 

 
 
 
 
 

แผนกวิชา…………………วิทยาลัย................................... 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      กระทรวงศึกษาธิการ 

  



เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้
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แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
รหัสวิชา………………  ชื่อวิชา………………………...………….…………..  จํานวน………..หน่วยกิต 
ระดับชั้น……………….  สาขาวิชา…………………………………………………………………..…….. 
เวลาเรียน จํานวน….….ชั่วโมง/สัปดาห์  จํานวนรวมชั่วโมงรวม……..….ชัว่โมง/ภาคเรียน 
จุดประสงค์รายวิชา 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……… 

มาตรฐานรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……… 

คําอธิบายรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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ตารางวิเคราะห์จุดประสงค์จากคําอธิบายรายวิชา 
(ข้ันตอนการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้) 

รหัสวิชา……….……..ช่ือวิชา……………………….…..…………หน่วยกิต(เวลา)…….…… 
 

กิจกรรม 
สาระการเรียนรู้

(เนื้อหา) 
ผลการเรียนรูที้่คาดหวัง 
(จุดประสงค์ปลายทาง) 
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หน่วยการเรียนรู้ 
 

รหัสวิชา……….……..ช่ือวิชา……………………….…..…………หน่วยกิต(เวลา)…….…… 
 

หน่วยที่ ชื่อหน่วย จํานวนชั่วโมง 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                 รวม  
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แผนการจัดหน่วยการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา……….……..ช่ือวิชา……………………….…..…………หน่วยกิต(เวลา)…….…… 

 

หน่วยที่ หน่วย/สาระการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้คาดหวัง 
(จุดประสงค์นําทาง) 

เวลา 
(ชม.) 
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กําหนดการจัดการเรียนรู้ 
 
รหัสวิชา……….……..ช่ือวิชา……………………….…..…………หน่วยกิต(เวลา)…….…… 

 

สัปดาห์
ที่ 

หน่วย
ที่ 

สอนคร้ัง
ที่ 

ช่ัวโมง ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จํานวน
ช่ัวโมง 
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แผนการเรียนรู้ที่……  หน่วยที่   …… 
ช่ือวิชา…………………………………………………………………. สอนคร้ังที่ …… 
ช่ือหน่วย………………………………………………………………. คาบรวม  …… 
ช่ือเร่ือง………………………………………………………………… จํานวนคาบ…… 

 

สาระสําคัญ 
           ………………………………………………………………………………………. 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ปลายทาง (ทั่วไป) 
……………………………………………………………………………………….. 
จุดประสงค์นําทาง (เชิงพฤติกรรม) 
1……………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………… 

สาระการเรียนรู้ (เนื้อหาสาระ) 
 1.  ……………………..… (หัวข้อใหญ่) 

1.1……………………. (หัวข้อรอง) 
1.2……………………. 

2  ………………………… 
กิจกรรมการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนการสอน) 

1. จัดกจิกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
2. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
3. การบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
4. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
5. การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย 
6. สร้างทักษะ  ความรู้ และพฤติกรรมที่กําหนดได้ครบถ้วน 
7. การจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับแผนฯ ตามความเหมาะสม) 

สื่อการเรียนรู้ 
1………………………………………………………….. 
2………………………………………………………….. 
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แหล่งการเรียนรู้ 
1………………………………………………………….. 
2………………………………………………………….. 

การวัดผลและการประเมินผล  ( ด้านความรู้  ด้านทักษะ  และด้านเจตคต ิ) 
1………………………………………………………….. 
2………………………………………………………….. 
3………………………………………………………….. 
4………………………………………………………….. 

บันทึกหลังการสอน 
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เอกสารประกอบ 4 
แบบฟอร์ม/เกณฑ์ การนิเทศ/ติดตาม  และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่................  ปีการศึกษา..................... 
ลําดับ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

การประเมิน 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

1 การวิเคราะห์หลักสูตร/คําอธิบายรายวิชา
(รายวิชาชีพ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์) 
1.1 การวเิคราะห์คําอธิบายรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

- ทําการวเิคราะหร่์วมกับสถานประกอบการ 
จํานวน  3 แห่งขึ้นไป 

- ทําการวเิคราะหร่์วมกับสถานประกอบการ 
จํานวน 1 – 2 แหง่ 

- ไม่ได้ทําการวิเคราะห์ร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 1.2 การวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา
สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 

- ทําการวิเคราะห์ได้ครอบคลุมด้านพุทธิ
พิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย และ
สอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา 

- ทําการวิเคราะห์แตไ่ม่ครอบคลุมด้าน
พุทธิพิสัย  ทักษะพสิัย จิตพิสัย และไม่
สอดคล้องกับ จุดประสงค์รายวิชา 

- ไม่ได้ทําการวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 1.3 การจัดหนว่ยการเรียนรู้และกําหนดการจัด
กระบวนการเรียนรูส้อดคลอ้งกับคําอธบิาย
รายวิชา 

- จัดหนว่ยการเรียนรูแ้ละกําหนดการจัดกระ-
บวนการเรียนรู้สอดคลอ้งกับคําอธบิายรายวชิา

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 
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ลําดับ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

การประเมิน 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

- จัดหนว่ยการเรียนรูห้รือกําหนดการจัด
กระบวนการเรียนรูส้่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ
บางส่วนที่สอดคลอ้งกับคําอธิบายรายวชิา 

- จัดหนว่ยการเรียนรูแ้ละกําหนดการจัด
กระบวนการเรียนรูไ้ม่สอดคล้องกับ
คําอธบิายรายวิชา 

2 การวิเคราะห์ผู้เรียน 
- ทําการวเิคราะหผู์เ้รียนโดยการประเมนิ 
(วิธีการสัมภาษณ ์สังเกต ผลการเรียนที่ผ่าน
มา ฯลฯ) และไดน้ําผลการวเิคราะหม์า
แกปั้ญหาผูเ้รียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้

- ทําการวเิคราะหผู์เ้รียนโดยการประเมนิ/
สัมภาษณ ์แตไ่ม่ได้นํามาแกปั้ญหาผูเ้รียน
ในกระบวนการเรียนรู้ 

- ไม่ได้วเิคราะหผู์เ้รียน 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้
3.1  จุดประสงค์ 

- จุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤตกิรรมสอดคลอ้งกับคําอธิบายรายวชิา
/ จุดประสงคร์ายวชิาทุกหนว่ยการเรียน 

- จุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤติกรรมสอดคลอ้งกับคําอธิบายรายวิชา
ไม่ครบทุกหนว่ยการเรียน 

- จุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงคเ์ชงิ
พฤติกรรมไม่สอดคล้องกับคําอธบิายรายวิชา

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 3.2  เนื้อหาสาระ 
- เนื้อหาสาระสอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอนทุก
หน่วยการเรียน 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 
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ลําดับ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

การประเมิน 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

- เนือ้หาสาระสอดคลอ้งกับคําอธบิาย
รายวิชา/กจิกรรมการเรียนการสอนไม่ครบ
ทุกหนว่ยการเรียน 

- เนื้อหาสาระไม่สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอนทุก
หน่วยการเรียน 

 
 

3.3  การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู ้
(7 ข้อ)  ตามหมายเหตุ 

- ไดจั้ดกจิกรรมการเรียนการเรียนรู้ครบทุกขอ้
- ไดจั้ดกจิกรรมการเรียนการเรียนรู ้4–6 ข้อ 
- ไดจั้ดกจิกรรมการเรียนการเรียนรู ้1–3 ข้อ 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 
 

3.4  สื่อการเรียนรู้ 
- จัดสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรม
การเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียน 

- จัดสื่อการเรียนรู้สอดคลอ้งกับกจิกรรมการ
เรียนการสอนไม่ครบทุกหนว่ยการเรียน 

- ไม่ได้จัดสื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 3.5  แหล่งการเรียนรู้
- จัดแหลง่การเรียนรูส้อดคลอ้งกับเนือ้หา 
และกจิกรรมการเรียนการสอนทุกหนว่ย
การเรียน 

- จัดแหลง่การเรียนรูส้อดคลอ้งกับเนือ้หา
และกจิกรรมการเรียนการสอนไม่ครบทุก 
หนว่ยการเรียน 

- แหล่งการเรียนรู้ไม่สอดคล้องทุกหน่วย
การเรียน 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 
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ลําดับ
ที่ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ

การประเมิน 
ข้อมูลเพิ่มเติม 

 3.6  การวัดผลและประเมินผล
- วิธีการวัดผลและเคร่ืองมือวัดผล
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และกําหนด
เกณฑ์การประเมินผล  ที่หลากหลายตรง
ตามจุดประสงค์ ทุกหน่วยการเรียน 

- วิธีการวัดผลและเคร่ืองมือวัดผลสอดคลอ้ง
กับธรรมชาติวิชา และกําหนดเกณฑก์าร
ประเมนิผล ที่หลากหลายตรงตาม
จุดประสงค ์ไม่ครบทุกหนว่ยการเรียน 

- วิธีการวัดผลและเคร่ืองมือวัดผลไม่
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และไม่
กําหนดเกณฑ์การประเมนิผลที่
หลากหลายตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 3.7  การบันทกึหลังการสอน
- ได้จัดทําบันทึกหลังการสอนเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกคร้ัง 

- ได้จัดทําบันทึกหลังการสอนเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ทุกคร้ัง 

- ไม่ได้จัดทําบันทึกหลังการสอน 

□ ด(ี3) 
□ ปานกลาง(2)
□ ปรับปรุง(1) 

 

 

ข้อเสนอแนะ  การนิเทศ  ติดตาม  และการประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู ้
 ................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
 

    ............................................ 
(................................................) 

......./............./............. 
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หมายเหตุ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
-  สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
-  การบูรณาการคุณธรรม  จริยธรรม 
-  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
-  การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย 
-  สร้างทักษะ ความรู้และพฤติกรรมที่กําหนดได้ครบถ้วน 
-  การจัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับแผนฯ ตาม
ความเหมาะสม) 
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แบบนิเทศ/ติดตาม  และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ือ........................................................แผนกวิชา........................................ 

วิชา....................................................ระดับช้ัน...................... 
ภาคเรียนที่................  ปีการศึกษา..................... 

ลําดับ 
ที่ 

รายการประเมิน 
ด ี
(3)

ปาน
กลาง 
(2)

ปรับปรุง 
(1) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

1 การวิเคราะห์หลักสูตร/คําอธิบาย
รายวิชา 
1.1  วิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา
ร่วมกับสถานประกอบการ (ราย
วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร)์ 
(จํานวน.............สถานประกอบการ) 

 

1.2  วิเคราะห์คําอธบิายรายวิชา
ครอบคลุม ด้านพุทธิพิสัย  ทักษะพสิัย  
จิตพิสัย  และสอดคลอ้งกับ
จุดประสงค์รายวชิา 

1.3  การจัดหน่วยการเรียนรู้และ
กําหนดการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา 

 

2 การวิเคราะห์ผู้เรียน 
วิเคราะห์ผู้ เ รียนโดยการประเมิน 
(วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ผลการ
เรียนที่ผ่านมา ฯลฯ)และนําผลการ
วิเคราะห์มาแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
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ลําดับ 
ที่ 

รายการประเมิน 
ด ี
(3)

ปาน
กลาง 
(2)

ปรับปรุง 
(1) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

3 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 
3.1  จุดประสงค์ 

- จุดประสงค์ท่ัวไป (ปลายทาง) 
- จุดประสงคเ์ชิงพฤตกิรรม(นําทาง) 

 

3.2  เนื้อหาสาระ 
- สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา
และ กิจกรรมการเรียนการสอน 

- สอดคล้องกับเนื้อหาที่สถาน
ประกอบการเสนอแนะ 

 

(กรณีวิชาที่ร่วมกับสถานประกอบการต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ) 

 3.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- จัดกจิกรรมที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคัญ
- สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
- การบูรณาการคุณธรรม  
จริยธรรม 

- การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

- การจัดกิจกรรมการสอนที่
หลากหลาย 

- สร้างทักษะ ความรู้และพฤตกิรรม
ที่กําหนดได้ครบถว้น 

- การจัดการเรียนการสอนตรงตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ (ปรับแผนฯ 
ตามความเหมาะสม) 

 

3.4  สื่อการเรียนรู้ 
- การจัดสื่อการเรียนรู้สอดคล้อง
กับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
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ลําดับ 
ที่ 

รายการประเมิน 
ด ี
(3)

ปาน
กลาง 
(2)

ปรับปรุง 
(1) 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

 3.5  แหล่งการเรียนรู้ 
- จัดแหล่งการเรียนรู้สอดคล้องกับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

 3.6  การวัดผลและประเมินผล
- วิธีการวัดผลและเคร่ืองมือวัดผล
สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา 

- กําหนดเกณฑ์การประเมินผลที่
หลากหลายตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

 

 3.7  การบันทกึหลังการสอน
รวมคะแนน  

สรุปผล  ระดบัการประเมิน  อยู่ในระดับ............................ 
 

ลงชื่อ............................................................
   (..............................................) 

 

ลงชื่อ............................................................
   (..............................................) 

 

ลงชื่อ............................................................
   (..............................................) 

ประธานกรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน 
1)   คะแนนเฉลี่ย 2.51  -  3.00 ระดับ ด ี
2)   คะแนนเฉลี่ย 1.50  -  2.50 ระดับ ปานกลาง 
3)   คะแนนเฉลี่ย ต่ํากว่า 1.50  ระดับ ปรับปรุง  

  



เอกสารประกอบระบบการเรียนรู ้

คู่มือการบริหารจดัการและปฏิบัติงานของบุคลากร   | 47 

เอกสารประกอบ 5 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
การตรวจแผนการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ประจําปีการศึกษา........... 
 

วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
......... แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจแผนฯ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้

วิทยาลัย  

......... ประชุมคณะกรรมการตรวจแผนฯ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพื่อวางแผนการดําเนินงาน และ
พิจารณาเกณฑ์/เครื่องมือประเมิน 

คณะกรรมการ
ตรวจแผนฯ นิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

 

......... - คณะกรรมการฯ ร่วมกันกําหนด กรอบ
เวลา และขั้นตอนการตรวจแผนฯ การ
นิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 

- กําหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศ 

- คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... - คณะกรรมการนิเทศฯ ตรวจแผน การ
จัดการเรียนรู ้

- คณะกรรมการฯฯ ให้คําแนะนํา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 

- คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... คณะกรรมการฯ นิเทศการสอน  ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... คณะกรรมการฯ นิเทศการสอน ครั้งที่ 2 - คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... - รายงานผลการนิเทศฯ
- สรุปผลการประเมิน  ภาคเรียนที่ 1 

คณะกรรมการฯ  
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วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
......... - ประชุมพิจารณา เกณฑ์/ เครื่องมือ 

ประเมินเพื่อการพัฒนา 
คณะกรรมการฯ ภาค

เรียนที่ 
2 

......... - คณะกรรมการฯ  ร่วมกันกาํหนด กรอบ
เวลา และขั้นตอนการตรวจแผนฯ การ
นิเทศ ติดตาม และการประเมินผล 

- กําหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศ 

- คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... - คณะกรรมการนิเทศฯ ตรวจแผน การ
จัดการเรียนรู ้

- คณะกรรมการฯฯ ให้คําแนะนํา และ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับการนิเทศ 

- คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... คณะกรรมการฯ นิเทศการสอน ครั้งที่ 1 - คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... คณะกรรมการฯ นิเทศการสอน ครั้งที่ 2 - คณะกรรมการฯ 
- ผู้สอน 

 

......... - รายงานผลการนิเทศฯ
- สรุปผลการประเมิน  ภาคเรียนที่ 2 

- คณะกรรมการฯ  
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เอกสารประกอบ 6 

บันทึกการนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ……………………………………………………………………..…………………………... 
ประจําปีการศึกษา …………………คร้ังที่ .............  วัน/เดือน/ปี........................................ 
นักศึกษาระดับชั้น   ปวช.3       ปวส.2  แผนกวิชา.............................................. 
บันทึกการนิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ...................................................
(...............................................) 

ครูนิเทศงาน/ครูฝึกในสถานประกอบการ

ลงชื่อ.......................................................
(...............................................) 

ครูนิเทศ/ครูประจําวิชา 
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เอกสารประกอบ 7 

แบบนิเทศการฝึกงานในสถานประกอบการ / หน่วยงาน 
 

ชื่อสถานประกอบการ / หน่วยงาน…………………………………………………………………………… 
ที่อยู่.....………………………………………………………………..…………………………………………………… 
โทรศัพท์……………..……  โทรสาร………………...ครั้งที่......วัน/เดือน/ป.ี.......................... 

รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน 
ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น สาขาวิชา ลายเซ็น หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  

ลงชื่อ
.............................................................. 

(...............................................) 
ครูนิเทศงาน/ครูฝึกในสถานประกอบการ 

ลงชื่อ
.............................................................. 

(...............................................) 
ครูนิเทศ/ครูประจําวิชา 
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เอกสารประกอบ ระบบการเรียนรู ้

เอกสารประกอบ 8 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 

ระบบ............................................................. 
วิทยาลัย..........................................................        ปีการศึกษา........................... 

กระบวนการ 
ของระบบ 

การดําเนินงาน
ตามวิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการดําเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

1……………………… 
 
 
2………………………. 
 
 
3………………………. 
 
 

ฯลฯ  
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
 

ระเบียบปฏิบัติการ :  ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
1. ความมุ่งหมาย  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ที่ได้

มาตรฐานมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง และชุมชนใน
การดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

2. ขอบข่าย/คําจํากัดความ  เป็นระบบที่ประกอบด้วยวิธีการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนต่างๆ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้แก่ การจัด
ครูที่ปรึกษา/จัดกลุ่มผู้เรียน โดยการจัดประชุมช้ีแจงครู ในเรื่องของนโยบายการจัด
กลุ่มครูที่ปรึกษาและกลุ่มผู้เรียน  ประชุมเพ่ือทําความเข้าใจร่วมกันในการดําเนินงาน
ตามวิธีการมาตรฐาน ที่กําหนดไว้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา การเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน โดยการ
ดําเนินงานจะต้องครอบคลุมในส่วนของ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม การปฐมนิเทศ 
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทัศนศึกษา/ดู
งาน ในสาขาอาชีพการเกษตรและอาชีพประมง การทําความรู้จักผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล ครูที่ปรึกษาทําความรู้จักผู้เรียนในความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล โดย
ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนดไว้ในคู่มือระบบ การประชุมผู้ปกครอง เพื่อช้ีแจงทํา
ความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา ครูที่
ปรึกษาพบผู้ปกครองเพื่อรับข้อมูลผู้เรียนเพ่ิมเติม และบันทึกในระเบียนสะสมรายบุคคล 
รวมทั้งให้ผู้ปกครองทําแบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนที่อยู่ในปกครอง (SDQ) เพื่อ
เป็นข้อมูลส่วนหน่ึงที่จะนํามาใช้ในขั้นตอนการคัดกรองผู้เรียน ซ่ึงเป็นการประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ คือ พฤติกรรมผู้เรียนตามแบบ SDQ (ประเมิน
โดยครูและผู้ปกครอง) ข้อมูลจากระเบียนสะสม บันทึกการเยี่ยมท่ีพัก และบันทึกการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง มาดําเนินการคัดกรองผู้เรียนเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มปกติ และกลุ่ม
พิเศษ การช่วยเหลือและส่งต่อ โดยครูที่ปรึกษาวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุของผู้เรียนใน
กลุ่มพิเศษ เพื่อกําหนดกิจกรรมในการช่วยเหลือ ได้แก่ กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรม
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เสริมหลักสูตร กิจกรรม ซ่อมเสริม กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน ตลอดจนการส่ือสารกับ
ผู้ปกครอง เป็นต้น หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกิจกรรมท่ัวไป ให้ครูที่
ปรึกษาส่งต่อเพื่อร่วมกิจกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ จิตบําบัด (ปัญหายาเสพติด) คลินิคแนะ
แนวกิจกรรมพัฒนาชีวิต ฯลฯ การพัฒนาด้วยกิจกรรมโฮมรูม มีการประชุม/หารือ
แนวทาง การจัดกิจกรรมโฮมรูม ตามสภาพปัญหา และความต้องการของผู้เรียน/
ผู้ปกครอง  โดยร่วมกันออกแบบกิจกรรมโฮมรูมที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต และรายงาน
ผลพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุ่ม ตลอดจนร่วมกันประเมินทบทวนและแก้ไข
กิจกรรมโฮมรูม ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้มีคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายในระดับชั้นเรียน  
ประชุม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และจัดทําโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับสถานศึกษา และ การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ครูที่
ปรึกษาดําเนินการสรุปผล และรายงานผลการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียน พร้อมท้ัง
สรุปผลการดําเนินงานตามวิธีการมาตรฐานในแต่ละระดับชั้น และสาขาวิชา 

3. ความรับผิดชอบ  การดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนจําเป็นต้องอาศัยความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  งาน
ปกครอง  งานแนะแนวอาชีพฯ  คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ครูที่ปรึกษา  รวมทั้งงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ในการนํา
ระบบสู่การปฏิบัติ  และมีการนิเทศ/ติดตาม  ประเมินทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. รายละเอียดของการปฏิบัติ  แสดงไว้แล้วใน Flowchart และตาราง
กําหนดวิธีการ/ตัวชี้วัด/บันทึกมาตรฐาน 

5. บันทึกมาตรฐาน 
 1.  คําสั่งแต่งต้ังครูทีป่รึกษา 
 2.  รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน 
 3.  บันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
 4.  บันทึกการเยี่ยมที่พักรายบคุคล / แบบสรปุในภาพรวม 
 5.  บันทึกการนิเทศติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ 
 6.  หนังสือเชิญประชุมผูป้กครอง 
 7.  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)  ของตนเอง ครู ผู้ปกครองและเพ่ือน   



ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
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 8.  รายงานสรปุผลการคัดกรองผู้เรียน 
 9.  บันทึกการประชุมหารือการจัดกิจกรรมโฮมรมู 
 10. แผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 11. สรปุผลการดําเนินงานจัดกิจกรรมโฮมรมู 
 12. บันทึกผลการประเมินทบทวนเพื่อพัฒนา/แก้ไขรูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 13. บันทึกการประชุมหารือร่วมกับผู้ปกครองเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
 14. บันทึกสรุปผลการดแูลช่วยเหลือผู้เรียนของครูทีป่รึกษา 
 15. รายงานผลการดําเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
  



 
 
 

คู่มือการบริ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบดูแล

รหิารจดัการและป

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบุคล

ยน นักศึกษา 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
วิทยาลัย................................................... 

 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

จัดครูที่ปรึกษา/ 
จัดกลุ่มผู้เรียน  
 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 

คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
1. ประชุมชี้แจงครูในเรื่องของ
นโยบายการจัดกลุ่มครูที่ปรึกษา
และกลุ่มผู้เรียน 

2. ดําเนินการแบ่งกลุ่มผู้เรียนและครู
ที่ปรึกษา 

3. ประชุมเพื่อทําความเข้าใจร่วมกัน
ในการดําเนินงานตามวิธีการ
มาตรฐานที่ กําหนดไว้ในระบบดูแล
ช่วยเหลือฯ 

 

อัตราส่วนครูที่
ปรึกษา/ผู้เรียน 
(ระดับชั้นปวช.1   
และ ปวส. 1) 

1 : 15
 

1. คําสั่งแต่งตั้ง ครูที่
ปรึกษา 

2. บันทึกการประชุม

3.6
3.7 

 
 

11
15 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

เตรียมความ
พร้อมให้แก่
ผู้เรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
 

คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือฯ  ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน  ซึ่ง
วิธีการดําเนินงานจะต้องครอบคลุมใน
ส่วนต่อไปนี้ 
1. กิจกรรมเข้าค่ายเพื่ออบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. การปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู ้ความ
เข้าใจแก่ผู้เรียน ในหัวข้อ ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย 
- การจัดการศึกษา- วิธีการเรียน 
- การปรับตัว 
- การอยู่ร่วมกบัผู้อื่น 
- แนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. การทัศนศึกษา

1. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
(ครูที่ปรึกษา, 
คณะกรรมการ/
ผู้เรียน) 

2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 

90
 
 
 
 
4 

1. คําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางาน 

2. สรุปรายงานผล
การดําเนิน
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมฯ 

3.6
3.7 
6.1 

 11
15 
 



 

| 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

รู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา
1. ดําเนินการเพื่อทําความรู้จัก 

ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดย 
- ให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลตาม
แบบฟอร์ม ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

- ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล ผู้เรียนจาก
ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

- วางแผนและดําเนินการ เยี่ยมที่พัก 
(ที่อยู่ปัจจุบัน) ของผู้เรียน ที่อยู่ใน
กลุ่มมีปัญหา พร้อมทั้งบันทึก ข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมด 

2. ศึกษาข้อมูลด้านผลการเรียน และ
ปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียน 

3. นําข้อมูลจาก 1 และ 2 มาจัดทํา 

1. ร้อยละของครูที่
ปรึกษาที่มีการ
บันทึกข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง 
ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ 

2. ร้อยละของ
ผู้เรียนกลุ่มมี
ปัญหาที่ได้รับ
การเยี่ยมที่พัก 

3. บันทึกข้อมูล
การเยี่ยมที่พัก 
(การสังเกต/การ
สัมภาษณ์) 

100
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
มี 
 
 

1. ระเบียนสะสม
2. แผนและ

กําหนดการเยี่ยม
ที่พัก 

3. บันทึกการเยี่ยมที่
พักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 

4. บันทึกการนิเทศ/
ติดตามของคณะ 
กรรมการฯ 

3.6
3.7 

 

11
15 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

 บันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และ
บันทึกข้อมูลสะสมอย่างต่อเนื่อง 

4. นําส่งบันทึกข้อมูลนักศึกษาราย 
บุคคล กลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาที่
หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษาทกุวัน
สุดท้ายของเดือนเพื่อการนิเทศ/ติดตาม

4. บันทึกการนิเทศ/
ติดตามของ
คณะกรรมการฯ 

มี

ประชุมผู้ปกครอง 
 
ผู้รับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
2. ครูที่ปรึกษา 

- คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือ 

1. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง 
หลังจากเปดิภาคเรียนไปแล้ว
ประมาณ  1 เดือนเพื่อชี้แจงและขอ
ความร่วมมือในการดําเนินการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนของสถานศึกษา 

- ครูที่ปรึกษา 
1. พบผู้ปกครองเพื่อรับข้อมูลผู้เรียน

1. ร้อยละของ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมประชุม 

2. แบบประเมิน
พฤติกรรมผู้เรียน 

3. ร้อยละของ
ผู้ปกครอง 
เครือข่ายที่เข้า
ร่วมประชุมฯ 

80
 
 
มี 
 

50 

1. หนังสือเชิญ
ประชุม 

2. ผลการประเมิน 
พฤติกรรมผู้เรียน 
รายบุคคล 

3. บันทึกการ
ประชุมร่วมกับ
ผู้ปกครอง
เครือข่าย 

3.4
3.6 
3.7 

 

8.2
11 
15 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

เพิ่มเติม และบันทึกในระเบียนสะสม
รายบุคคล 

2. ให้ผู้ปกครองทําแบบประเมิน
พฤติกรรมของผู้เรียนที่อยู่ใน
ปกครอง (SDQ) เพื่อเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งที่จะนํามาใช้ในขั้นตอนการคัด
กรองผู้เรียนต่อไป 

3. สรรหาผู้ปกครองเครือข่าย อย่าง
น้อย 1 คนต่อห้องเรียน 

4. จัดประชุมผูป้กครองเครือข่าย เพื่อ
ร่วมกันวางแผน กําหนดรูปแบบใน
การจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างน้อย ปกีารศึกษาละ  
1 ครั้ง 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

คัดกรองผู้เรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษาดําเนินการคัดกรอง
ผู้เรียน โดย 
- ประเมินพฤติกรรมผู้เรียนตามแบบ 

SDQ (ประเมินตนเอง  ประเมินโดย
ครู  ผู้ปกครอง และเพื่อน) 

- นําผลการประเมิน  ข้อมูลจาก
ระเบียนสะสม  บันทึกการเยีย่มที่
พัก  และบันทึกการสัมภาษณ์
ผู้ปกครอง มาดําเนินการคัดกรอง
ผู้เรียนเป็นสามกลุ่ม  คือ กลุ่มปกติ  
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา

1. ร้อยละของ
ผู้เรียนที่ได้รับ
การคัดกรอง
ตามวิธีการที่ได้
มาตรฐาน 

2. แบบประเมิน
พฤติกรรมโดย
ผู้ปกครอง 

100
 
 
 
มี 
 

1. แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) 
ของตนเอง  ครู  
ผู้ปกครองและ
เพื่อน 

2. รายงานสรุปผล
การคัดกรอง
ผู้เรียน 

3.6
3.7 

 

11
15 
 

ช่วยเหลือและส่ง
ต่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา
1. วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุของผู้เรียน

ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา เพื่อกําหนด
กิจกรรมในการช่วยเหลือ  ได้แก่ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้รับการคัด
กรองตามวิธีการที่
ได้มาตรฐาน 

100
 
 
 

1. แบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) 
ของครู และ
ผู้ปกครอง 

3.6
3.7 

 

11
15 
 



 

| 
 

62  |  คู่มือการบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร  

ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

2. ครูปกครอง 
3. ครูแนะแนว 

- กิจกรรมในห้องเรียน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมซ่อมเสริม 
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
- การสื่อสารกับผู้ปกครอง ฯลฯ 

2. หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไข
ได้ด้วยกิจกรรมทั่วไป ให้ครูที่
ปรึกษาส่งต่อเพื่อ ร่วมกิจกรรม
เฉพาะทาง  ได้แก่ 
- จิตบําบัด (ปัญหายาเสพติด) 
- แนะแนว 
- กิจกรรมพัฒนาชีวิต หรือพัฒนา
ตนเอง 

3. ประเมินพฤติกรรมหลังจากการ
จัด กิจกรรมช่วยเหลือ  โดยที่

2. แบบประเมิน
พฤติกรรมจาก
ผู้ปกครอง 

3. ร้อยละของ
ผู้เรียนในกลุ่ม
เสี่ยง/มีปัญหาที่
สามารถผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมินเข้าสู่
กลุ่มปกติ 

4. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อการร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

มี
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
4 
 

2. รายงานสรุปผล
การคัดกรอง
ผู้เรียน 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

    กรณีที่  1  หากผู้เรียนมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีขึ้น  ก็
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับ
กลุ่มปกติได้ 

   กรณีที่  2  หากไม่สามารถปรับตัว
ได้ให้ส่งต่อภายใน หรือภายนอก ดังนี้ 

1) ส่งต่อภายใน ได้แก่ ครูแนะแนว 
ครูปกครอง  ครูกิจกรรม ฯลฯ 
2) ส่งต่อภายนอก  ได้แก่  

สาธารณสุข/โรงพยาบาล  
ตํารวจ ฯลฯ 

ทั้งนี้  ในขั้นตอนการช่วยเหลือและส่ง
ต่อ  ต้องเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้รับรู้ปัญหาและ
ร่วมกันแก้ไข



 

| 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

พัฒนาด้วย
กิจกรรมโฮมรูม 
 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 

คณะกรรมการดําเนินงานระบบ
1. ประชุม / หารือแนวทางการจัด
กิจกรรมโฮมรมูตามสภาพจริงของ
ปัญหา และความต้องการของ
ผู้เรียน/ผู้ปกครอง 

2. ร่วมกันออกแบบกิจกรรมโฮมรูมที่
เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต โดยให้
ครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน  
ได้แก่ ความปลอดภัย การทะเลาะ
วิวาท สิ่งเสพติด สังคม  และการ
พนันและมั่วสุม 

3. ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
โฮมรูม และรายงานผลพัฒนาการ
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล/กลุม่ 

4. ร่วมกันประเมินทบทวนและแก้ไข

1. ระดับความพึง
พอใจ ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. บันทึกการ
ประเมิน ทบทวน 
เพื่อพัฒนาแก้ไข
รูปแบบกิจกรรม 

4
 
 
 
มี 

1. บันทึกการ
ประชุม/ หารือ 

2. แผนการ
ดําเนินงานฯ 

3. ผลการดําเนิน
กิจกรรม 

4. บันทึกการ
ประเมินทบทวน 
เพื่อพัฒนา 
แก้ไขรูปแบบ
กิจกรรม 

 

3.6
3.7 

 

11
15 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

กิจกรรมโฮมรมูให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. ประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกในการพัฒนา
รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูม

พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
 

1. จัดให้มีคณะกรรมการผู้ปกครอง
เครือข่ายระดับชั้นเรียน  เพื่อหา
แนวทางในการพัฒนาผู้เรียน และ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมร่วมกนักับ
สถานศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการฯ  เพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวบรวมแนวคิด
เชิงสร้างสรรค์กําหนดโครงการ/
กิจกรรม และวางแผนการดําเนินงาน

1. ร้อยละของ
ผู้ปกครองที่เข้า
ร่วมประชุม 

2. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ปกครอง 

3. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียน 

80
 
 
4 
 
 
4 
 

1. บันทึกการ
ประชุม/ หารือ 

2. แผนการ
ดําเนินงานฯ 

3. ผลการดําเนิน
กิจกรรม 

4. แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ 

5. รายงานผลการ

3.6
3.7 

 

11
15 
 



 

| 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

 ร่วมกัน
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
4. รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน

ร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากบั
ผู้ปกครอง

4. รายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียน 

มี พัฒนาผู้เรียน

รายงานผลการ
พัฒนาผู้เรียน 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา
1. ดําเนินการสรุปผล และรายงานผล

การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือฯ 
2. สรุปผลการดําเนินงานในแต่ละ

ระดับชั้น และสาขาวิชา 
  

1. ร้อยละของครูที่
ปรึกษาที่มีสรุป
รายงานผลการ
ดําเนินงานดูแล
ช่วยเหลือที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. รายงานสรุปผล
การดําเนินงานตาม
ระดับชั้น/สาขาวิชา
ในแต่ละภาคเรียน 

100
 
 
 
 
 
มี 

1. บันทึกสรุป
รายงานผลการ
ดําเนินงานดูแล 
ช่วยเหลือ 

2. บันทึกสรุปผล
การดําเนินงาน
ตามระดับชั้น/
สาขาวิชา 

3.6
3.7 

 

11
15 
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ระบ
บ
ดูแลช่วยเห

ลือน
กัเรียน น

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ภายใน ภายนอก

รายงานผลระบบ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ 
 

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือฯ 
1. ดําเนินการประเมินผลระบบตาม

ตัวชี้วัด และเกณฑ์ที่กําหนดใน
ระบบ 

2. รายงานผลการดําเนินงานของ
ระบบตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้ 
(ภาคผนวก) 

3. จัดทําสารสนเทศของระบบ 

1. สรุปผลการ
ประเมิน ระบบ
ดูแลช่วยเหลือฯ 

2. สารสนเทศ
ระบบ ดูแล
ช่วยเหลือฯ 

มี
 
 
มี 

1. รายงานผลการ
ประเมินระบบ 

2. รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
ระบบ 

3. สารสนเทศระบบ 

3.1
3.2 
3.4 
3.6 
3.7 

 

8.1
8.2 
9 
11 
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1. องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ  
2. แบบบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักเรียน
นักศึกษา (ค่ายคุณธรรม จริยธรรม) 

3. แบบแผนและกําหนดการเยี่ยมที่พักนักเรียนนักศึกษา   
4. แผนที่การเดินทางจากวิทยาลัยถึงที่พัก/บ้านพัก/หอพัก/บ้านเช่า 
5. แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 
6. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (SDQ) : ประเมินตนเอง เพื่อน 

ผู้ปกครอง และคร ู
7. แบบบันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมที่พักนักเรียน 
8. แบบบันทึกข้อความรายงานการจัดทําข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
9. แบบบันทึกการเยี่ยมที่พักนักเรียน/นักศึกษารายบุคล 
10.แบบสรุปผลการเยี่ยมที่พักนักเรียน/นักศึกษา 
11.แบบบันทึกข้อความรายงานผลการดําเนินงานดูแลนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยง/

มีปัญหา 
12.บันทึกสรุปการติดตามพัฒนา/แก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน 
13.แบบบันทึกข้อความรายงานผลการประชุมผู้ปกครอง 
14.แบบบันทึกข้อความรายงานผลการคัดกรองผู้เรียน 
15.แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา 
16.แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน/นักศึกษาจากระเบียบสะสม SDQ และอื่น ๆ 
17.แบบบันทึกข้อความขอความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้เรียน 
18.แบบบันทึกการให้คําปรึกษา (สําหรับครทีู่ปรึกษา/ครูประจําวิชา) 
19.แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 
20.บันทึกการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
21.แบบเอกสารการจัดทําแผนโฮมรูม 
22.แบบการวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อการจดัการเรียนรู้ในคาบโฮมรูม 

เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
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23.แบบแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
24.แบบบันทึกข้อความรายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
25.แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   
26.แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

 



เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

70 | คู่มือการบรหิารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร

เอกสารประกอบ 1 

องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

 
องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
 สถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

ข้อกําหนดที่  1  มีการรู้จกัผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และจัดกลุ่มผู้เรียนตามสภาพปัญหา 
 

ข้อกําหนดที่  2  มีการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนช่วยเหลือและ
ประสานความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ  

 

ข้อกําหนดที่  3  มีการพัฒนาทักษะชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
 

ข้อกําหนดที่  4  ร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรัก   ความเข้าใจ  เอาใจใส่ใน
การอบรม สั่งสอนบุตรหลาน และเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 
  



 

           
ส่วนราชก
ที่           
เรื่อง  ราย
      ปีการ

เรียน  ผูอํ้า

นักศึกษา  
ณ ...........

คิดเป็นรอ้ย

คิดเป็นร้อย

คิดเป็นร้อย

คิดเป็นร้อย

คิดเป็นร้อย

…………………

ระดับ.......
พร้อมหนงั

                 
การ        วิทยาล
                    

ยงานสรุปผลการ
รศึกษา 

านวยการวิทยาลั
ด้วยงานแนะแน
ปีการศึกษา......
........................
๑. จํานวนผู้เขา้
๑.๑ คณะกร

ยละ.................. 
๑.๒ ครูที่ปรึ

ยละ.................. 
๑.๓ นักเรียน

ยละ.................. 
๑.๔ นักศึกษ

ยละ.................. 
๑.๕ รวมผูเ้กี

ยละ.................. 
๒. ผลการดําเนิ

…………………………
๓. ความพงึพอ

....  ผลการประ
งสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อ

เอก

                บ
ลัย 
                   

รดาํเนินงานโครง

ลยั  
นว  ระบบดูแลช่ว
........................
.........................
ารว่มกิจกรรม 
รรมการดําเนนิงาน

รกษา  จํานวน....

นชัน้ ปวช.๑ จําน

ษาชัน้ ปวส.๑ จํา

กี่ยวข้องทั้งหมด 

นนิกิจกรรมปฐม
……………………………
อใจของผู้เรยีนตอ่
เมิน...................

อโปรดทราบ 

เอกสารป

คู่มือการบ

กสารประกอบ

บันทึกข้อควา

   วันที่
การปฐมนิเทศนัก

 
วยเหลือฯ ได้ดําเ
เมื่อวันที่............
.....  สรปุผลการ

นระบบ จาํนวน...

............คน เข้าร

นวน...............คน

นวน...............คน

จาํนวน..............

นิเทศ…………………
……………………………
อการเข้าร่วมกิจก
...(ผ่านเกณฑ/์ไม

ลงช่ือ........
      (………
       หัวหน

ประกอบระบบดูแล

บริหารจดัการและป

บ 2 

ม 
 
 

ักเรียนนักศึกษา
 

เนินการจัดกิจกร
..เดือน...............
รดําเนินงาน  ดงันี

.......คน เขา้รว่มโ

ร่วมโครงการ  จาํ

น  เข้าร่วมโครงก

น  เข้าร่วมโครงก

..คน  เข้าร่วมโคร

…………………………
…………………………
กรรม มีค่าเฉลีย่
ม่ผ่านเกณฑ)์ ทัง้น

.........................
…………………………
นา้งานแนะแนว  

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบคุ

(ค่ายคุณธรรม จ

รรมปฐมนิเทศนัก
...........พ.ศ........
นี้ 

โครงการ จํานวน.

านวน..............ค

การ  จาํนวน.......

การ  จาํนวน.....

รงการ  จาํนวน.

……………………………
……………………………
 เทา่กับ.............
นี้ได้แนบรายละเ

..................... 
……………………) 
ระบบดูแลฯ 

ยน นักศึกษา 
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จริยธรรม). 
  

กเรียน /
.............. 

........คน  

น  

.........คน  

............คน  

...........คน  

……………….. 
……………….. 
. จัดอยู่ใน
เอียดมา
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เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

เอกสารประกอบ 3 
แผนและกําหนดการเยี่ยมที่พักนักเรียนนักศึกษา  ชั้น...................................... 

 

ลําดับ ชื่อ-สกุล (นศ.) เบอร์
โทรศัพท ์ ชื่อ-สกุล(ผู้ปกครอง) เบอร์

โทรศัพท ์ ที่อยู ่ กําหนดนัดหมาย 
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เอกสารประกอบ 4 

แผนท่ีการเดินทางจากวิทยาลัยถึงที่พัก/บา้นพัก/หอพัก/บ้านเช่า 
 

ช่ือ-สกุล ……………………………………………….……………………โทรศัพท…์………………………… 
ที่อยู่ .................................................................................................................................. 
ให้นักเรียน/นักศึกษาเขียนแผนที่โดยสังเขปแสดงการเดินทางจากวิทยาลัยฯ ถึงที่พัก 
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เอกสารประกอบ 5 

วิทยาลัย       
แบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ-นามสกุล............................................................ช่ือเล่น.......................อายุ..................ปี 
เกิดวันที่.........เดือน..................พ.ศ........เช้ือชาต.ิ............สัญชาติ..............ศาสนา................ 
เลขประจําตัวประชาชน.......................................ภูมิลําเนาอยู่ที่จังหวัด................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
ปัจจุบันพักอยูกั่บ   บิดามารดา    บิดา   มารดา   บุคคลอ่ืน(ระบุ)....................... 
ลักษณะที่อยู ่  บ้านส่วนตัว    บ้านเช่า  หอพัก   ห้องเช่า  อ่ืน(ระบุ)................ 
นักเรียน/นักศกึษาเดนิทางมาวทิยาลัยฯ โดย   ประจําทาง   เดิน    อ่ืน ๆ (ระบุ)………… 
ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ.................บาท/วัน    ค่าอาหารเช้า-กลางวัน..................บาท/วัน 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..............................บาท/วัน 
เพื่อนในวิทยาลัยฯ ที่สนิทมากที่สุด ช่ือ-สกุล..........................................ช่ือเล่น.................... 
นักเรียน/นักศกึษาชัน้...........................โทรศัพท.์.................................................................. 
เพื่อนที่อยู่ใกล้บ้าน หรือรู้จักบ้านของนักเรียน/นักศึกษา  ช่ือ-สกุล............................................. 
ช่ือเล่น............................กําลังศึกษาในระดบัชั้น...............โทรศัพท์....................................... 

ระดับชัน้ 
สิ่งที่นักเรียน/นักศึกษา
ภาคภูมิใจในตนเอง 

สิ่งที่นักเรียน/นักศึกษา
อยากปรับปรุง แก้ไข 

สิ่งที่นักศกึษาต้องการให้
วิทยาลัย/ครู ช่วยเหลือ 

  
  
  
  
  
 

นักเรียน/นักศกึษามกีารใชส้ารเสพตดิหรือไม.่.......... หากมีระบุประเภทของสารเสพตดิที่ใช้ 
 บุหรี่      สุรา     ยาบ้า      อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................. 
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2. ข้อมูลด้านครอบครัว 

ช่ือ-สกุล 
อายุ
(ปี) 

วุฒิ
การศึกษา

อาชีพ 
รายได/้
เดือน 

ที่อยู/่ที่
ทํางาน 

โทรศัพท์

บิดา 
 

 

มารดา 
 

 

ผู้ปกครอง 
 

 

ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผูป้กครอง คือ  บิดา   มารดา   ผูอื้่นซึ่งเกี่ยวขอ้งเป็น............................. 
ปัจจุบันบดิามารดาของนักเรียน/นักศึกษา  อยู่ด้วยกัน   หยา่ร้าง   แยกกันอยูเ่พราะ..... 
 บดิาถงึแกก่รรม    มารดาถงึแกก่รรม   อ่ืนๆระบุ............................................................ 
ภาระหนี้สินของครอบครัว     ม ี  ไมม่ ี
ครอบครัวของนักเรียน/นักศึกษามีสมาชิกในครอบครัวทัง้หมด............................คน ประกอบดว้ย 
.............................................................................................................................................................. 
นักเรียน/นักศกึษามพีี่น้องร่วมบิดาและมารดาเดียวกันรวมทั้งตนเองเรียงลําดับ ดังนี้ 

ช่ือ-สกุล อายุ
(ปี)

วุฒิ
การศึกษา อาชีพ รายได/้

เดือน
สถานศึกษา/
ที่ทํางาน โทรศัพท์

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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บุคคลในครอบครัวที่นักเรียน/นักศึกษาไว้ใจมากที่สุด ช่ือ-สกุล.............................................. 
อายุ.........ปี  โทรศัพท.์................................เกี่ยวข้องเป็น..................................................... 
ความสัมพันธข์องครอบครัวระหว่างบิดามารดา  รักใคร่กันดี   ขัดแยง้ทะเลาะกันบ้างบางคร้ัง 
 ขัดแย้ง ทะเลาะกันบอ่ย   ขัดแย้งทําร้ายร่างกายบางครัง้   
 ขัดแย้งและทําร้ายร่างกายบ่อยคร้ัง    อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................................... 
บุคคลในครอบครัวมกีารใชส้ารเสพตดิ  ไมม่ี   ม ีเกี่ยวขอ้งเป็น.............กับนักเรียน/นักศกึษา 
ประเภทสารเสพติดที่ใช้  บุหรี่   สุรา   ยาบ้า   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 

ข้อมูลเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

วัน/เดือน/ป ี ข้อมูล หมายเหตุ 
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3. ข้อมูลด้านความสามารถ 
3.1 ผลการเรียน 
 ก. สถานศึกษาที่เคยศึกษา 

จบชัน้ จากโรงเรียน จังหวัด ผลการเรียนเฉลี่ย
  
  
  
  

 ข. ปัจจุบัน ณ วิทยาลัย................................................. 
ชั้นเรียน ผลการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย หมายเหตุ 

ระดับชัน้.................ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 

 
 

ระดับชัน้.................ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 

 
 

ระดับชัน้.................ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 

 
 

 ค. ความรู้สึกที่มีต่อวิชาเรียน 
วิชาเรียนที่ชอบ 1)…………………………………..… 2)……………………………………. 
 3)………………………..…………… 4)………………..…………………. 
วิชาเรียนที่ไม่ชอบ 1)…………………………………..… 2)……………………………………. 
 3)………………………..…………… 4)………………..…………………. 
วิชาเรียนที่เรียนได้ดี 1)…………………………………..… 2)……………………………………. 
 3)………………………..…………… 4)………………..…………………. 

3.2 ความสามารถอื่น ๆ  
ความสามารถที่ม ี 1)………………..…...… 2)…………………..……. 3)…..……………………… 
ผลงานที่ดี 1)……………………………………………………………………..…………………………… 
 2)……………………………………………………………………..…………………………… 
 3)……………………………………………………………………..…………………………… 
 4)……………………………………………………………………..…………………………… 
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3.3 รางวัล / ทุนการศึกษา 
ปีการศึกษา รางวัล ทุนการศึกษา 

  
  
  
  
  
  
  
  

ข้อมูลเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
วัน/เดือน/ปี ข้อมูล หมายเหตุ 
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4. ข้อมูลด้านสุขภาพ 
นักเรียน/นักศึกษามีเลือดหมู.่.........มีตําหนิที่เห็นได้ชัดเจน คือ......................สีผิว.................. 
โรคประจําตัวที่เป็น.........................วิธีแก้ไขเมื่อมีอาการ...................................................... 
ยาที่ใชป้ระจํา....................................แพ้ยา......................................................................... 
นักเรียน/นักศกึษามสีายตา  ปกติ   สายตาสัน้   สายตาเอียง   อ่ืน ๆ ระบุ............ 
นักเรียน/นักศกึษาสวมแวน่   ใช่  ไม่ใช่  
นักเรียน/นักศึกษามีความบกพร่องทางการได้ยิน       ม ี  ไม่มี 
นักเรียน/นักศึกษามีความบกพร่องทางร่างกาย         ม ี  ไม่มี 
นักเรียน/นักศึกษาเคยป่วยหนักหรือเคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรกถึงเข้าโรงพยาบาล ดังนี้ 
 1……..…………………………………………………….. เมื่อ พ.ศ. .............................................. 
 2……………………………………..…………………….. เมื่อ พ.ศ. .............................................. 
 3……………………………………..…………………….. เมื่อ พ.ศ. .............................................. 
ใหน้ักเรียน/นักศกึษาทําเคร่ืองหมาย  หนา้ขอ้ความที่ตรงกับความรู้สึกของตนเอง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ข้อ) 

นักเรียน/นักศึกษาคิดว่าตนเองเป็นคน 
 วิตกกังวล  ปล่อยวาง  เครียด  ซึมเศร้า  มีอารมณ์ขัน  ร่าเริง 

 ท้อแท้  ขาดกําลังใจ  มีกําลังใจ  เหงา  ว้าเหว่  สิ้นหวัง 

 ก้าวร้าว  มีเป้าหมาย  ยืดหยุน่  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ควบคุมตนเองได ้

 มองโลกตามความเป็นจริง  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………… 

เมื่อมีปัญหานักเรียน/นักศึกษามักจะ 
 เก็บไว้คนเดียว  ปรึกษาเพื่อน  แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ปรึกษาครู-อาจารย์ 
 ปรึกษาบิดา มารดา ผู้ปกครอง  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………………………………..……………… 

นักเรียน/นักศกึษามคุีณลักษณะ 
 รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีวินัย  กตัญญู  ซ่ือสัตย์  อดทน 
 กล้าแสดงออก  มีมนุษยสัมพันธ์  พึ่งตนเอง  ประหยัด  มีน้ําใจ  ขยัน 
 ช่วยเหลือผูอื้่น  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ปรับตัวง่าย  รู้จักเวลา 
 
คุณลักษณะของนักเรียน/นักศึกษาที่ควรปรับปรุง คือ............................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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5. ข้อมูลด้านการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษาประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ด้านสุขภาพ  ด ี  ปานกลาง  ไม่ดี
 ด้านการเรียน  ด ี  พอใช ้  ควรปรับปรุง 

 ด้านเศรษฐกิจ  ด ี  ปานกลาง  ต่ํา
 ด้านความสามารถ  สูง  ปานกลาง  น้อย
 ด้านความสนใจ  มาก  ปานกลาง  น้อย
 ด้านบุคลิก  สูง  ปานกลาง  ปรับปรุง
 ด้านอ่ืน ๆ  สูง  ปานกลาง  ต่ํา
 

นักเรียน/นักศึกษามีความสนใจในอาชีพต่าง ๆ ดังนี้ (เรียงจากมากไปน้อย) 
1……………………………………………….…………….. 2……………………………………………….…………….. 
3……………………………………………….…………….. 4……………………………………………….…………….. 
ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็น ดังนี้............................................................................... 

............................................................................................................................................ 
และต้องการเลือกเรียนต่อในสถานศึกษาต่อไปนี้ 
 อันดับที่ 1 ................................................................................................................ 
 อันดับที่ 2 ................................................................................................................ 
 อันดับที่ 3 ............................................................................................................... 
 ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็น ดังนี้............................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
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เอกสารประกอบ 6 
วิทยาลัย                                         . 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (SDQ)  
ช่ือ-สกุล นักเรียน/นักศึกษา (นาย / นางสาว)........................................ระดับชัน้.............เลขที่........... 
วัน/เดือน/ปีเกิด....................................เพศ.......................วัน/เดือน/ป ีที่ประเมิน............................... 

คําชี้แจง โปรดทาํเครื่องหมาย  ในชอ่งตอนทา้ยของแตล่ะขอ้ใหค้รบทุกขอ้ 
กรุณาตอบตามความเปน็จรงิในระยะเวลา 6 เดือนที่ผา่นมา 

พฤติกรรม จริง ค่อนข้างจริง ไม่จริง
1. ฉันพยายามจะทําตัวดีกับคนอ่ืน ฉันใส่ใจความรูส้กึคนอื่น     
2. ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนิ่ง ๆ ไม่ได ้     
3. ฉันมักปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย     
4. ฉันเต็มใจแบ่งปนัสิ่งของให้คนอื่น ๆ     
5. ฉันโกรธแรง และมักจะอารมณ์เสีย     
6. ฉันชอบอยูกั่บตนเอง ฉันชอบอยู่ตามลําพัง     
7. ฉันมักทําตามทีค่นอ่ืนบอก     
8. ฉันมักกังวลอยู่บ่อย ๆ     
9. ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได ้ถา้เขาเสยีใจ อารมณ์ไม่ดีหรือ ไม่สบายใจ     
10.ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย     
11.ฉันมีเพื่อนสนิท     
12.ฉันมีเรื่องทะเลาะววิาทบอ่ย ฉันทําใหค้นอ่ืนทําอยา่งที่ฉันตอ้งการ     
13.ฉันไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บอ่ย     
14.เพื่อน ๆ ส่วนมากไม่ชอบฉัน     
15.ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ     
16.ฉันกังวลเม่ืออยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุน้ และขาดความเชื่อม่ันในตนเองได้ง่าย     
17.ฉันใจดีกับผูท้ี่อายุน้อยกว่า     
18.มีคนว่าฉันโกหกหรือขี้โกงบ่อย ๆ     
19.ผูอื้่นชอบล้อเลยีน หรือรังแกฉัน     
20.ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือผูอื้่น     
21.ฉันคิดก่อนทํา     
22.ฉันเอาของคนอ่ืนในบ้าน ที่สถานศึกษา หรือที่อ่ืน     
23.ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน     
24.ฉันรู้สึกหวาดกลัวง่าย     
25.ฉันทํางานได้จนเสร็จ ความตั้งใจในการทํางานของฉันดี     

อ่ืน ๆ ที่อยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเขา........................................................................................ 

นร./นศ.ประเมนิตนเอง 
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วิทยาลัย                                         . 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (SDQ) 
ช่ือ-สกุล นักเรียน/นักศึกษา (นาย / นางสาว)........................................ระดับชัน้.............เลขที่........... 
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมิน.........................................................................เพศ........................................ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องตอนท้ายของแต่ละข้อ 
กรุณาตอบตามความเป็นจริงในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรม จริง ค่อนข้างจริง ไม่จริง 
1. เขาพยายามจะทําตัวดีกับคนอ่ืน เขาใส่ใจความรูส้กึคนอื่น   
2. เขาอยู่ไม่นิ่ง เขานั่งนิ่ง ๆ ไม่ได ้   
3. เขามักปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย   
4. เขาเต็มใจแบ่งปนัสิ่งของให้คนอื่น ๆ    
5. เขาโกรธแรง และมักจะอารมณ์เสีย   
6. เขาชอบอยูกั่บตนเอง  เขาชอบอยูต่ามลําพัง   
7. เขามักทําตามทีค่นอ่ืนบอก   
8. เขามักกังวลอยู่บ่อย ๆ    
9. ใคร ๆ ก็พึ่งเขาได้ ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือ ไม่สบายใจ   
10.เขาอยู่ไม่สุข วุ่นวาย   
11.เขามีเพ่ือนสนิท   
12.เขามีเรื่องทะเลาะววิาทบอ่ย เขาทําใหค้นอ่ืนทําอยา่งที่เขาตอ้งการ   
13.เขาไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บอ่ย   
14.เพื่อน ๆ ส่วนมากไม่ชอบเขา   
15.เขาวอกแวกง่าย รู้สึกว่าเขาไม่มีสมาธิ   
16.เขากังวลเม่ืออยูใ่นสถานการณท์ี่ไม่คุน้ และขาดความเชื่อม่ันในตนเองไดง้า่ย   
17.เขาใจดีกับผู้ที่อายุน้อยกว่า   
18.มีคนว่าเขาโกหกหรือขี้โกงบ่อย ๆ   
19.ผูอื้่นชอบล้อเลยีน หรือรังแกเขา   
20.เขามักจะอาสาช่วยเหลือผูอื้่น   
21.เขาคิดก่อนทํา   
22.เขาเอาของคนอ่ืนในบ้าน ที่สถานศึกษา หรือที่อ่ืน   
23.เขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน   
24. เขารู้สึกหวาดกลัวง่าย   
25. เขาทํางานได้จนเสร็จ  เขามีความตั้งใจในการทาํงานดี   

อ่ืน ๆ ที่อยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเขา........................................................................................ 

เพ่ือนเป็นผู้ประเมิน 
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วิทยาลัย                                         . 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (SDQ) 
ช่ือ-สกุล นักเรยีน/นักศกึษา (นาย / นางสาว)....................................................ระดับชัน้............เลขที่.............. 
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมนิ....................................................................................เพศ................................................ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องตอนท้ายของแต่ละข้อ 
กรุณาตอบตามความเป็นจริงในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรม จริง ค่อนข้างจริง ไม่จริง
1. เขาห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น    
2. เขาอยู่ไม่นิ่ง เขานั่งนิ่งๆ ไม่ได ้    
3. เขามักบ่นว่าปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4. เขามักเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ๆ    
5. เขามักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย    
6. เขาค่อนข้างแยกตัว เขาชอบอยู่คนเดียว มีโลกส่วนตัว    
7. เขาเชื่อฟัง  และมักปฏิบัติตนตามที่ผู้ใหญ่แนะนํา    
8. เขาดูเป็นคนวิตกกังวลเสมอ    
9. เขาเป็นที่พึ่งของผูอื้่น เวลาผูอื้่นเสยีใจ อารมณ์ไม่ดีหรือ ไม่สบายใจ    
10. เขาอยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11. เขามีเพ่ือนสนิท    
12. เขามักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผูอื้น่ หรือรังแกผูอื้่น    
13. เขาดูไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บ่อย    
14. เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน ๆ     
15. เขามักวอกแวก และมีสมาธิสัน้    
16. เขามักเครียดและขาดความเชื่อม่ันในตนเอง    
17. เขาใจดีกับรุ่นน้อง  หรือผู้ที่อายนุ้อยกว่า    
18. เขาชอบโกหกหรือขี้โกง    
19. เขามักถูกผูอื้่นล้อเลียน หรือรังแกเขา    
20. เขาชอบอาสาช่วยเหลือผูอื้่น    
21. เขามักจะคิดก่อนทํา    
22. เขามักขโมยของที่บ้าน สถานศกึษา หรือที่อ่ืน    
23. เขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน    
24. เขามักขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวง่าย    
25. เขาทํางานได้จนเสร็จ และมีความตั้งใจในการทาํงาน    

อ่ืน ๆ ที่อยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเขา........................................................................................ 

ผู้ปกครองประเมิน 
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วิทยาลัย                                         . 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (SDQ) 
ช่ือ-สกุล นักเรยีน/นักศกึษา (นาย / นางสาว)....................................................ระดับชัน้............เลขที่.............. 
วัน/เดือน/ปี ที่ประเมนิ....................................................................................เพศ................................................ 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ในช่องตอนท้ายของแต่ละข้อ 
กรุณาตอบตามความเป็นจริงในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรม จริง ค่อนข้างจริง ไม่จริง 
1. เขาห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น   
2. เขาอยู่ไม่นิ่ง เขานั่งนิ่งๆ ไม่ได ้   
3. เขามักบ่นว่าปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย   
4. เขามักเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ๆ   
5. เขามักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย   
6. เขาค่อนข้างแยกตัว   เขาชอบอยูค่นเดียว มีโลกส่วนตัว   
7. เขาเชื่อฟัง  และมักปฏิบัติตนตามที่ผู้ใหญ่แนะนํา   
8. เขาดูเป็นคนวิตกกังวลเสมอ   
9. เขาเป็นที่พึ่งของผูอื้่น เวลาผูอื้่นเสยีใจ อารมณ์ไม่ดีหรือ ไม่สบายใจ   
10. เขาอยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก   
11. เขามีเพ่ือนสนิท   
12. เขามักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับผูอื้น่ หรือรังแกผูอื้่น   
13. เขาดูไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บ่อย   
14. เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน ๆ    
15. เขามักวอกแวก และมีสมาธิสัน้   
16. เขามักเครียดและขาดความเชื่อม่ันในตนเอง   
17. เขาใจดีกับผูรุ้น่น้อง  หรือผู้ที่อายุน้อยกว่า   
18. เขาชอบโกหกหรือขี้โกง   
19. เขามักถูกผูอื้่นล้อเลียน หรือรังแกเขา   
20. เขาชอบอาสาช่วยเหลือผูอื้่น   
21. เขามักจะคิดก่อนทํา   
22. เขามักขโมยของที่บ้าน สถานศกึษา หรือที่อ่ืน   
23. เขาเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน   
24. เขามักขี้กลัว   รู้สึกหวาดกลัวงา่ย   
25. เขาทํางานได้จนเสร็จ  และมีตั้งใจในการทํางาน   

อ่ืน ๆ ที่อยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเขา....................................................................

ครูประเมิน 
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องผูอํ้านวยการฝ่

เอก

                บ
ลัย 
                   

มบ้าน/ที่พัก/บ้าน

ลยั  

.........................
...................ไดด้ํ
วน.....................
ดด้าํเนินการเป็นที

อโปรด 

รูทีป่รึกษาดําเนนิ

องฝา่ย 
.........................
.........................
.........................

................... 
......................)
มการระบบฯ 
ายพัฒนาฯ 

เอกสารป

คู่มือการบริ

กสารประกอบ

บันทึกข้อควา

   วันที่
นเช่า/หอพัก ของน

 ผ่าน ฝพ

.........................
ดาํเนินการเยี่ยมบ้
....รายนัน้ 
ที่เรียบร้อยแล้ว จึ

นการในส่วนที่เกี่ย

ลงช่ือครทูี่
(..

ลงช่ือครทูี่
(..

.. 

.. 

.. 

.......

.......

.......

(..
ผูอํ้าน

ประกอบระบบดูแล

รหิารจดัการและป

บ 7 

ม 
 
 

นักเรียนนักศึกษา

พ. 

...และ...............
บา้น/ที่พกั/บ้านเช่

จงึขอรายงานผล

ยวขอ้งต่อไป 

ทีป่รึกษา……………
.........................

ทีป่รึกษา……………
.........................

ความคิดเห็นข
.........................
.........................
.........................

........................
.........................
วยการวิทยาลยั.

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบุคล

า 

.........................
ชา/หอพัก ของนัก

ลการดําเนินงาน 

…………………………
.........................

…………………………
.........................
องผูอ้ํานวยการ 
........................
........................
........................

........................
.........................
.........................

ยน นักศึกษา 
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................ 
กเรยีน

ดงัเอกสาร

…………………
....) 

…………………
....) 

........ 

........ 

........ 

. 
....) 
........... 

 



 
 
ส
ท

ท
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ส่วนราชการ    
ที่                  
เรื่อง  รายงานก

เรียน  ผูอํ้านวยก

ด้วยขา้
ทําหน้าที่ครูที่ปรึ

๑. คร
๒. ไม่ต

…………………………
…………………………
…………………………

จึงเรี
๑. ท
๒. ม

ควา
......................
......................
......................

...............
(.................
รองผูอํ้านวยก

ระบบดูแลชว่ยเหลื

บริหารจัดการและป

                 
    วิทยาลัย 
                    

การจัดทําข้อมลูผู้

การวิทยาลัย  

าพเจ้า...............
รกึษา ชัน้............
บถ้วน ต่อเนื่องส
ต่อเนือง สมบูรณ

……………………………
……………………………
……………………………
รียนมาเพื่อโปรด 
ทราบ 
มอบงานครูทีป่รกึ

 

 

ามคิดเห็นของฝา่ย
........................
........................
........................

........................
.........................
การ (ประธานกร

ลือนักเรียน นักศึกษ

ปฏิบัติงานของบุค

เอกสาร

         บันทึก

               วัน
ผูเ้รียนเป็นรายบุค

.........................
..........ได้ดําเนินก
สมบูรณ ์  จาํนวน
ณ์  จาํนวน..........
…………………………
…………………………
…………………………

กษาดําเนินการใน

ย 
................. 
................. 
................. 

.......... 
.............) 
รรมการฯ) 

ษา 

ลากร 

รประกอบ 8

กข้อความ 

ที่
คคล

  

......................แล
การจัดทําข้อมลูผ้
น....................คน
...........คน  คิดเป็
…………………………
…………………………
…………………………

นส่วนที่เกี่ยวขอ้ง

ลงช่ือครูที่ปรึกษ
(...........

ลงช่ือครูที่ปรึกษ
(...........

ควา
................
................
................

.........
(...........

ผูอํ้านวยการ
 

 
 
 

ละ.....................
ผูเ้รียนรายบุคคล
น  คิดเป็นร้อยละ
ป็นร้อยละ..........
……………………………
……………………………
……………………………

ต่อไป 

ษา………………………
.........................

ษา………………………
.........................
ามคิดเห็นของผูอ้ํา
.........................
.........................
.........................

.........................
.........................
รวิทยาลัย..........

  
  
  

.........................
ล ดงันี ้
ะ................ 
.......  เนื่องจาก…
…………………………
…………………………
…………………………

……………………………
...................) 

……………………………
...................) 
านวยการ 
....................... 
....................... 
....................... 

................ 
...................) 
.........................

 
 
 

. 

………. 
……… 
……… 
……… 

……… 

……… 

.. 



เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

คู่มือการบริหารจดัการและปฏิบัติงานของบุคลากร  | 87 

เอกสารประกอบ 9 
วิทยาลัย                                         . 

แบบบันทึกการเยี่ยมที่พักนักเรียน/นักศึกษารายบุคล 
ภาคเรียนที่............ปีการศึกษา....................... 

1. ช่ือ-สกุล......................................................ชัน้...........เลขประจําตัว..........................เลขที่............ 
2. ที่อยู ่เลขที่...........หมู.่..................................ตําบล...............................อําเภอ............................... 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์......................... 
3. เยี่ยมที่พักนักเรียน/นักศึกษาเมือ่วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ....................... 
4. บิดาชื่อ............................................................อาชีพ...........................................อายุ................ปี 
 มีชีวิตอยู ่    เสียชีวิตแล้ว     อยู่ด้วยกัน     เลิกร้าง 

5. มารดาช่ือ.......................................................อาชีพ..........................................อายุ.................ปี 
 มีชีวิตอยู ่    เสียชีวิตแล้ว     อยู่ด้วยกัน     เลิกร้าง 

6. มีพี่นอ้งในครอบครัวทัง้หมด.........คน เป็นชาย.......คน เป็นหญิง.......คน นักเรยีน/นักศกึษาเป็นบุตรคนที่.......... 
7. ปัจจุบันอาศัยอยูกั่บ...................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................ 
8. สภาพของบา้น/ที่พัก  โอโ่ถง   แออัด   ทรุดโทรม   กลางเกา่กลางใหม ่  อ่ืน  ๆ(ระบุ)......... 
9. สภาพห้องพัก/มุมพักของนักศึกษา  เป็นห้องส่วนตัว  เป็นห้องรวม  อ่ืนๆ (ระบุ)........... 
10.ความเป็นอยูแ่ละเครื่องใช้ภายในบา้น   ฟุม่เฟือย   ประหยัด   ขาดแคลน   อ่ืนๆ (ระบุ)........... 
11.ฐานะครอบครวัมีรายได้เดือนละ....................................บาท 
12.บ้านที่อยูเ่ป็นของ     ตนเอง     บ้านเช่า     ผูอ้าศัย 
13.ภารกิจที่ไดร้ับมอบหมายจากครอบครัว   ทํางานบา้น   หารายไดช้ว่ยครอบครัว   อ่ืน (ๆระบุ)............. 
14.สัมพันธภาพภายในครอบครัว   ดีมาก     ด ี    ปานกลาง     ปรับปรุง 
15.ข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
16.ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการที่ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบา้น/ที่พัก/บ้านเช่า/หอพัก ของนักเรียน
นักศึกษา  ท่านมคีวามพึงพอใจในระดับใด 
 มากที่สุด (5)     มาก (4)     ปานกลาง (3)     น้อย (2)     น้อยที่สุด (1) 
17.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูที่ปรึกษา............................................................................ 
...................................................................................................................................................... 

ลงช่ือผู้ปกครอง...............................................
(.......................................................) 

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ........... 

ลงช่ือครูที่ปรึกษา...............................................
(.......................................................) 

วันที่.........เดือน.................................พ.ศ........... 
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เอกสารประกอบ 10 
วิทยาลัย                                         . 

แบบสรุปผลการเยี่ยมที่พกันักเรียน/นักศึกษา 
ระดับ      ปวช.  ........./25.........          ปวส.  ........../25........  จํานวน..................คน 

1. นักเรียน/นักศึกษาอยู่บ้านตนเอง                     จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
2. นักเรียน/นักศึกษาอยู่บ้านเช่า / อาศัยอยูกั่บผูอื้่น   จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
3. นักเรียน/นักศึกษาอยูกั่บบิดา มารดา                  จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
4. อยูกั่บมารดา หรือบิดา                                   จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
5. นักเรียน/นักศึกษาอยู่บ้านปู่ย่าตายาย/ผูอื้่น          จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
6.  ครอบครัวหย่าร้าง                                        จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
7. บิดาถึงแก่กรรม                                         จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
8. มารดาถึงแก่กรรม                                      จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
9. กําพร้า                                                     จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
10. นักเรียน/นักศึกษาหารายได้พิเศษ                     จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
11. ผู้ปกครองมีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน      จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
12. ผู้ปกครองมีรายได ้5,000-10,000 บาท/เดือน    จํานวน........ คน คิดเป็นร้อยละ............. 
13. ผู้ปกครองมีรายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน     จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
14. มีนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องช่วยเหลือทางการเงิน     จํานวน……… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
15. สัมพันธ์ภาพภายในครอบครัวที่ด ี                  จํานวน….…… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
16 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด (5)                  จํานวน….…… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
 ความพึงพอใจ ระดับ มาก (4)                        จํานวน….…… คน คิดเป็นร้อยละ............. 
 ความพึงพอใจ ระดับ ปานกลาง (3)                 จํานวน......... คน คิดเป็นร้อยละ............. 
 ความพึงพอใจ ระดับ น้อย (2)                        จํานวน........ คน คิดเป็นร้อยละ............. 
 ความพึงพอใจ ระดับ น้อยที่สดุ (1)                  จํานวน......... คน คิดเป็นร้อยละ............. 

ลงช่ือ.....................................................ครูที่ปรึกษา 
(....................................................) 
ลงช่ือ.....................................................ครูที่ปรึกษา 
(....................................................) 
ลงช่ือ…...............................................หัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษา 
(…………………………………….)  



 

 
           
ส่วนราชก
ที่           
เรื่อง  ราย

เรียน  ผูอํ้า

 
................
นักเรียนนัก
ช่วยเหลือต

                 
การ        วิทยาล
                    

ยงานผลการดําเนิ

านวยการวิทยาลั

ตามที่วิทยาลัย
.........................
กศึกษา  มีพฤตกิ
ตามเอกสารที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อ

เอก

                บ
ลัย 
                   

นนิงานดูแลนักเรี

ลยั  

ยฯได้มอบหมายให
........................
กรรมจดัอยู่ในกลุ
แนบมาพร้อมนี้

อโปรดทราบ 

เอกสารป

คู่มือการบริ

กสารประกอบ

บันทึกข้อควา

   วันที่
รียนนักศึกษากลุม่

  

ห้ข้าพเจ้า..........
...........ทําหน้าที่
ลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ลงช่ือครูทีป่
(...

ลงช่ือครูทีป่
(...

ประกอบระบบดูแล

รหิารจดัการและป

บ 11 

ม 
 
 

มเสี่ยง/มีปัญหา

.........................
ครูที่ปรกึษาชัน้..
  จํานวน..........

ปรึกษา………………
.........................

ปรึกษา………………
.........................

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบุคล

.........................

.................. ปรา
....คน   จึงไดด้าํ

 
…………………………
.........................
 
…………………………
.........................
 

ยน นักศึกษา 
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...และ
ากฏว่ามี
าเนินการ

…………………. 
...) 

…………………. 
...) 
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เอกสารประกอบ 12 
บันทึกสรุปการติดตามพฒันา/แก้ไขพฤติกรรมของผู้เรียน 

     ภาคเรียนที่……………..….ปีการศึกษา……………………….……. 
วัน/

เดือน/ปี 
พฤติกรรมที่ต้องปรับปรุง/

แก้ไข 
วิธีการดําเนินการ/
ผลการดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะ/ 
ลงช่ือผู้นิเทศ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
           
ส่วนราชก
ที่           
เรื่อง  ราย

เรียน  ผูอํ้า

ข้าพเจ้า....
ทําหน้าที่ค

� ดา้นเพื่

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
 

                 
การ        วิทยาล
                    

ยงานผลการประ

านวยการวิทยาลั

ตามที่วิทยาลัย
.........................
ครูที่ปรกึษาชัน้....

๑. จํานวนผูป้ก
๒. ประเด็นการ

พือนต่างเพศ   � 
๓. ผลที่ไดจ้าก

…………………………
…………………………
…………………………
๔. ข้อเสนอแน

…………………………
…………………………
…………………………
จึงเรียนมาเพื่อ
๑. ทราบ 
๒. สําเนามอบ

เอก

                บ
ลัย 
                   
ชุมผู้ปกครอง  ชั้

ลยั  

ยฯได้จัดประชุมผู้
........................
................ ขอรา
ครองที่มาประชุม
รประชุม � ดา้น
ด้านการทะเลาะ

กการประชุม………
……………………………
……………………………
……………………………
นะ……………..........
……………………………
……………………………
……………………………
อโปรด 

คณะกรรมการร

เอกสารป

คู่มือการบ

กสารประกอบ

บันทึกข้อควา

   วันที่
ชัน้

  

ปกครองเมื่อวันที
................และ..
ายงานผลการปร
ม..........คน จากจํา
นการเรียน     �
ะวิวาท    � ดา้น
………..................
……………………………
……………………………
……………………………
.........................
……………………………
……………………………
……………………………

ระบบดูแลฯ ดําเนิ

ลงช่ือครูทีป่
(...

ลงช่ือครูทีป่
(...

ประกอบระบบดูแล

ริหารจดัการและป

บ 13 

ม 
 
 
 

ที่.............เดือน..
.........................
ระชุมผูป้กครอง 
านวนเต็มทั้งสิ้น...

� ด้านความประ
นเศรษฐกิจ    �
.........................
…………………………
…………………………
…………………………
........................
…………………………
…………………………
…………………………

นนิการต่อไป 

ปรึกษา………………
.........................

ปรึกษา………………
.........................

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบุค

......................พ

.........................
ดังนี ้
......คน (รายช่ือดงั
ะพฤต ิ    � ดา้น

� ด้านอ่ืนๆ(ระบุ)
.........................

……………………………
……………………………
……………………………
........................

……………………………
……………………………
……………………………

 
…………………………
.........................
 
…………………………
.........................

ยน นักศึกษา 
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ส่วนราชการ    
ที่                  
เรื่อง  รายงานผ

เรียน  ผูอํ้านวยก
ข้าพเจ้

ผลการคัดกรองน
ฉบับนี้  จํานวนนั

 ปกติ
 กลุม่
และมีผ

ลกั

ดา้นความสามาร
ความสามารถอ่ืน
ด้านสขุภาพกาย 
ด้านสขุภาพจติแล
ดา้นครอบครัว ; 
ด้านอ่ืนๆ : สารเส
ความปลอดภัยใน

จึงเรีย

ระบบดูแลชว่ยเหลื

ริหารจัดการและป

                 
    วิทยาลัย 
                    

ผลการคัดกรองนั

การวิทยาลัย  
จา้......................
นักเรียนนักศึกษา
นกัเรียนนักศึกษา
ต.ิ.......................
มมีปัญหา...........
ผลการดําเนินงา

กษณะของปัญหา

รถ : ด้านการเรยีน
นๆ 

ละพฤตกิรรม 
เศรษฐกจิ,การคุ้ม
สพตดิ, ด้านสงัคม
นชีวิต 

นมาเพื่อโปรดพิจ

ลือนักเรียน นักศึกษ

ปฏิบัติงานของบุค

เอกสาร
         บันทึก

               วัน
นกัเรียนนักศึกษา

.........................
า  ปีการศึกษา …
าในที่ปรึกษาทัง้ห
........................ค
.......................ค
นกับกลุ่มที่ต้องช

า 

น,

มครองอ่ืนๆ
ม(เพศสัมพันธ์), 

จารณาและดําเนิ
ล

ล

ษา 

ลากร 

ประกอบ 14
กข้อความ 

ที่

  
.............ครูที่ปรึ

……………..  ตามร
มด....................
คน   กลุ่มเสี่ยง.
คน 
ช่วยเหลือ/สนับสน

จํานวนน

ได้ช่วยเหลือ
แลว้ (คน) 

ก

นนิการในส่วนที่เกี
ลงช่ือครูที่ปรึกษ

(............

ลงช่ือครูที่ปรึกษ
(............

 
 
 

กษาชัน้.............
ายละเอียดทีไ่ดแ้
.....คน  แยกเป็น
.........................

นุนส่งเสริม  จําแ
นักเรียนนกัศึกษา
อยูร่ะหวา่ง

การชว่ยเหลือ
(คน) 

กี่ยวข้องต่อไป 
า………………………
.........................

 
า………………………
.........................

  
  
  

...............ขอราย
แนบมาพร้อมหนัง
นกลุม่ ดงันี ้
....................คน 

แนกตามได ้ดังนี้ 
า

หมส่งต่อ 
(คน) 

 

 
 
 
 

……………………………
..................) 

……………………………
..................) 

 
 
 

ยงาน
ังสือ

้

มายเหต ุ

………. 

………. 
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เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา  

เอกสารประกอบ 15 
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนนักศึกษา   วิทยาลัย................................................. 

(จากระเบียนสะสม, แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ), และอื่น ๆ) 
ชั้น .............................   ภาคเรียนที่ .....  ปีการศึกษา .............................. 

 

ชื่อ นามสกุล 

ความสามารถ
สุขภาพ
กาย 

สุขภาพจิตและพฤติกรรม (SDQ) ด้านครอบครัว ด้านอื่นๆ สรุปผล
การคัด
กรอง 

การ
เรียน

อื่นๆ อารมณ์ ความ
ประพฤติ

ไม่อยู่
นิ่ง 

ความสัมพันธ์
กับเพื่อน 

สัมพันธภาพ
ทางสังคม 

เศรษฐกิจ การ
คุ้มครอง
อื่นๆ

สาร
เสพ
ติด

ด้านสังคม
(เพศสัมพันธ)์

ความ
ปลอดภยั
ในชีวิต
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เอกสารประกอบ 16 

แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรยีน/นักศึกษาจากระเบียบสะสม   SDQ และอื่น ๆ 
ประเภทวิชา   สาขาวิชา    จํานวน        คน 
ระดับ  ปวช.   1  ปวส.   1   ภาคเรยีนท่ี   1 ปีการศึกษา 25............ 
   2    2   2
   3  
1. ด้านการเรยีน 
 กลุ่มปกต ิ จํานวน...................ราย 
 กลุ่มเสี่ยง 

(   )  ผลการเรียนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 จํานวน...................ราย 
(   )  มาเรียนสาย  5 -10  ครัง้  ใน  1  ภาคเรยีน จํานวน...................ราย 
(   )  ไม่เขา้เรียนในวิชาต่าง ๆ 3 – 5 ครัง้ ต่อ 1 รายวิชา จํานวน...................ราย 
(   )  ม ี0 , มส.  จํานวน  1  วิชา  ใน  1  ภาคเรยีน จํานวน...................ราย 
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย 

 กลุ่มมีปัญหา 
(   )  ผลการเรียนเฉลี่ยตํ่ากว่า  1.00
(   )  ไม่เข้าใจในบทเรียนทุกวิชา 
(   )  ม ี 0 , มส.  มากกว่า  5  วิชา
(   )  อ่ืน ๆ คือ...................................................

2. ด้านสุขภาพ 
 กลุ่มปกต ิ จํานวน...................ราย 
 กลุ่มเสี่ยง 

(   )  น้ําหนักผิดปกต ิและไม่สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออาย ุ จํานวน...................ราย 
(   )  เจ็บป่วยบ่อย ๆ จํานวน...................ราย 
(   )  ดา้นสายตา  สัน้ / เอียง จํานวน...................ราย 
(   )  ดา้นการรับฟัง  จํานวน...................ราย 
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย 

 กลุ่มมีปัญหา 
(   )  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เร้ือรงั หรือมีความพิการทางกาย จํานวน...................ราย 
(   )  ความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อ การเรียน จํานวน...................ราย 
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย 
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3.ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม  (พิจารณาจากแบบประเมิน  SDQ ) 
3.1 ด้านอารมณ ์  ปกติ จํานวน...................ราย
  เสี่ยง จํานวน...................ราย
  มีปัญหา จํานวน...................ราย
3.2 ด้านความประพฤติเกเร  ปกติ จํานวน...................ราย
  เสี่ยง จํานวน...................ราย
  มีปัญหา จํานวน...................ราย
3.3 ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิง่/สมาธิสัน้  ปกติ จํานวน...................ราย
  เสี่ยง จํานวน...................ราย
  มีปัญหา จํานวน...................ราย
3.4 ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์

กับเพื่อน ผลรวมทัง้ 4 ด้าน 
 ปกติ จํานวน...................ราย
 เสี่ยง จํานวน...................ราย
 มีปัญหา จํานวน...................ราย

3.5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  ปกติ จํานวน...................ราย
  เสี่ยง จํานวน...................ราย
  มีปัญหา จํานวน...................ราย
4. ด้านเศรษฐกจิ 
 กลุ่มปกต ิรายได้ครอบครัวมากกว่า 10,000 บาท /เดือน จํานวน...................ราย
 กลุ่มเสี่ยง 

(   )  บิดาหรือมารดาตกงาน จํานวน...................ราย
(   )  รายได้น้อย  (5,000 – 10,000  บาท) จํานวน...................ราย
(   )  ใช้จา่ยแบบฟุ่มเฟือย จํานวน...................ราย
(   )  ได้เงินมาโรงเรียนวันละ........................บาท จํานวน...................ราย
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย

 กลุ่มมีปัญหา 
(   )  รายได้ครอบครัวตํ่ากว่า  5,000 บาท / เดือน จํานวน...................ราย
(   )  ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน จํานวน...................ราย
(   )  บิดาและมารดาตกงาน จํานวน...................ราย
(   )  ไม่มีเงินซือ้อุปกรณ์การเรียน จํานวน...................ราย
(   )  มีภาระหนี้สินจํานวนมาก จํานวน...................ราย
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย
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5. ด้านการคุ้มครองนักเรียน/นักศึกษา 
 กลุ่มปกต ิ จํานวน...................ราย 
 กลุ่มเสี่ยง  

(   )  อยู่หอพัก จํานวน...................ราย 
(   )  บิดามารดาแยกทางกัน หรือแตง่งานใหม่ จํานวน...................ราย 
(   )  มีความรู้สึกที่ไม่มีต่อบิดามารดา จํานวน...................ราย 
(   )  อาชีพผู้ปกครองเสี่ยงต่อกฎหมาย จํานวน...................ราย 
(   )  มีพฤติกรรมส่อไปในทางชูส้าว จํานวน...................ราย 
(   )  มีการใชส้ารเสพตดิหรือเลน่การพนันในครอบครัวเป็นบางครัง้ จํานวน...................ราย 
(   )  ที่พักอยู่ในชมุชนแออัดหรือใกล้แหล่งม่ัวสุม จํานวน...................ราย 

 กลุ่มมีปัญหา 
(   )  ไม่มีผูดู้แล จํานวน...................ราย 
(   )  มีบุคคลในครอบครัวใชส้ารเสพติด / เลน่การพนนั จํานวน...................ราย 
(   )  มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยดว้ยโรครุนแรง/เรื้อรัง จํานวน...................ราย 
(   )  มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว จํานวน...................ราย 
(   )  มีการถูกล่วงละเมินทางเพศ จํานวน...................ราย 
(   )  มีการม่ัวสุมทางเพศ จํานวน...................ราย 
(   )  อ่ืน ๆ คือ................................................... จํานวน...................ราย 

6. ด้านความสามารถอื่น ๆ 
 มี จํานวน...................ราย 
 ไม่มีความสามารถพิเศษ จํานวน...................ราย 

7. ด้านอื่น ๆ 
- ด้านการใช้สารเสพติด  
 กลุ่มปกต ิ จํานวน...................ราย 
 กลุ่มเสี่ยง 

(    )  เคยมีประสบการณ์ใชย้าเสพติดแต่เลิกแล้ว จํานวน...................ราย 
(    )  เคยใช้ยาเสพติดและยังใชอ้ยู่ จํานวน...................ราย 

 กลุ่มมีปัญหา 
(    )  ติดยาเสพตดิ จํานวน...................ราย 
(    )  ค้ายาเสพตดิ จํานวน...................ราย 

ลงชื่อ.............................................
(…………………………………………………) 

ครูที่ปรึกษา 

ลงชื่อ............................................. 
(…………………………………………………) 

ครูที่ปรึกษา
ลงชื่อ.............................................
(…………………………………………………) 

หัวหน้างานครูทีป่รึกษา



 
           
ส่วนราชก
ที่           
เรื่อง  ขอค

เรียน  ผูอํ้า

เลขประจํา
 
………………
………………

 
………………
………………
 
 
………………
………………

 

เกี่ยวข้องต

                 
การ        วิทยาล
                    
ความรว่มมือในก

านวยการวิทยาลั

ด้วยนักเรียน/น
าตัว…………………

……………………
…………………………
…………………………

ได้ดําเนินการ
……………………

…………………………
…………………………

ยังมีพฤติกรร
……………………

…………………………
…………………………

จึงเรียนมาเพือ่
๑.โปรดให้คว
๒.ส่งมอบต่อ 

ต่อไป 

เอก

                บ
ลัย 
                   

การช่วยเหลือผูเ้รี

ลยั  

นักศึกษา (ช่ือ-
……………..สาขาวิ
………………………

…………………………
…………………………
ช่วยเหลือนักเรีย
………………………

…………………………
…………………………
ม/ปัญหา ที่สมค
………………………

…………………………
…………………………

อ 
ามรว่มมือในกา
งาน................

เอกสารป

คู่มือการบริ

กสารประกอบ

บันทึกข้อควา

   วันที่
รียน

  

สกุล)…….…………
วชิา………………...
………………………

…………………………
…………………………
ยนเบ้ืองต้น ดังน
………………………

…………………………
…………………………
ควรได้รับการชว่
………………………

…………………………
…………………………

ารช่วยเหลือผูเ้รี
.......................

ลงช่ือค
(……

ลงช่ือค
(……

ประกอบระบบดูแล

รหิารจดัการและป

บ 17 

ม 
 
 
 

…...……….….......
......มีพฤติกรรม
………………………

…………………………
…………………………
นี้ 
………………………

…………………………
…………………………
วยเหลือ ดังนี้ 
………………………

…………………………
…………………………

รยีนรายดังกล่าว
.......................

ครูที่ปรกึษา………
………………..………

ครูที่ปรกึษา………
………………..………

ลช่วยเหลอืนักเรยี

ปฏิบัติงานของบุคล

....………ชัน้………
ม/ปัญหา ดังนี้ 

…………...............
…………………………
…………………………

…………...............
…………………………
…………………………

…………...............
…………………………
…………………………

ว 
..เพื่อดําเนินการ

…………………………
…………………………

…………………………
…………………………

ยน นักศึกษา 
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……….……… 

.……………… 
……….……… 
……………… 

.……………… 
……….……… 
……………… 

.……………… 
……….……… 
……………… 

รในส่วนที่

…………… 
……) 

…………… 
……) 
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เอกสารประกอบ 18 

วิทยาลัย                                         . 
แบบบันทึกการให้คําปรึกษา (สําหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจําวิชา) 

ช่ือนักเรียน/นักศกึษาผูรั้บคําปรึกษา   ชัน้ สาขา    
คร้ังที่ วันที่ให้คําปรึกษา  เดือน   พ.ศ   
ปัญหาที่พบ           
           
           
           
           
ข้อมลูนกัเรียน/นกัศกึษา         
           
           
           
การให้คําปรึกษา          
           
           
           
           
สรุปผลการให้คําปรึกษา/การวางแผนให้คําปรึกษาครัง้ตอ่ไป     
           
           
           
           
  

ลงช่ือ    
(   ) 
ครูท่ีปรึกษา/ครูประจําวิชา 
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เอกสารประกอบ 19 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
วิทยาลัย...........................................        ปีการศึกษา ........................... 

 

กระบวนการ 
ของระบบ 

การดําเนินงาน
ตามวิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการดําเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
หมายเหตุ 

1……………………… 
 
 
2………………………. 
 
 
3………………………. 
 
 

ฯลฯ  
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เอกสารประกอบ 20 

บันทึกการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ ..... ปีการศึกษา............. 

 

ผูรั้บการนิเทศ ..............................................................ครูที่ปรึกษา
ชัน้ ................/................... 

-------------------------------------------------- 

ผลการนิเทศ 
จุดเด่น 
1............................................................................................................................................ 
2............................................................................................................................................ 
3............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1............................................................................................................................................ 
2............................................................................................................................................ 
3............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ(ถ้าม)ี 
1............................................................................................................................................ 
2............................................................................................................................................ 
3............................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้นิเทศ 
รองผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศกึษาฯ 

................/.................../............. 
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เอกสารประกอบ 21 

วิทยาลัย                                         . 
เอกสารการจัดทําแผนโฮมรูม 

สายชัน้..................................ภาคเรียนที่..................................ปีการศึกษา.................................. 
สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาของนกัเรียน/นกัศึกษา ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการพัฒนา ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 
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(ตัวอย่าง) วิทยาลัย                                         . 

เอกสารการจัดทําแผนโฮมรมู 
สายชัน้   ปวส. 2   ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา  2558 

สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการ

พัฒนา/กิจกรรม 
ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 

การให้ความเคารพและกตัญญูต่อครบูาอาจารย์ ครูเป็นบุคคลที่มีส่วนสาํคัญ
ในชีวิต ครูเปรียบได้กับพ่อแม่คนที่ 2 เพราะครูได้ชว่ยหล่อหลอมขัดเกลาใหเ้ป็น
คนเก่ง ด ีและเป็นคนที่มีความสุข รูจ้ักการมีน้าํใจให้แก่ผูอ้ื่น ดงันั้นศิษย์ทุกคนจึง
ควรให้ความเคารพบูชาครู ซึ่งสามารถแสดงออกได้ตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้วเรา
นิยมบูชาครูในวันไหวค้รู ด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่ได้ประดิษฐ์อย่างสวยงาม 

K2 ความคิดสร้างสรรค์
P1 การสื่อสารและสรา้งสัมพันธ ์
การไหว้คร ู

สําคัญมาก  เพราะครูคือพ่อแม่คนที่ 2 
และวัฒนธรรมไทย การรูจ้ักบุญคุณคน
เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติเป็นอย่างยิง่ 

ความรัก คนเราทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุข อันเนื่องมาจากความรัก ความรัก
เป็นนามธรรมทีจ่บัต้องไม่ได ้แต่ชว่ยให้ทุกคนสามารถพันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้
ด้วยด ีความรักมหีลากหลายรูปแบบ สามารถแบง่ได้เป็น 2 ประการใหญ่ๆ  คือ 

1. รักสิ่งไม่มีชีวิตได้แก ่ดิน ฟ้า อากาศ แร่ธาตุ ฯลฯ 
2. รักสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน สัตว ์พืช 

  ความรักมีมากมาย แต่ต้องรักให้เป็น ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นความผิดหวัง เสียใจ 
คิดมาก เลือกทางเดินชีวิตไม่ได้ ในทางตรงกันขา้มหลายคนที่พบทางเดินชีวิตที่
ถูกต้อง ชีวิตพบทางสวา่ง มีแต่ความสขุ หากนักศึกษามีความตระหนักรูถ้ึง

A1 ตระหนักรู้ในตน 
A3 ภูมิใจตนเอง 
รักนัน้สําคัญไฉน 
 

สําคัญมาก  เพราะทุกคนมีความรัก  
และทุกคนต้องการความสุขในชีวติ 
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สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการ

พัฒนา/กิจกรรม 
ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 

บทบาทหน้าที่ และรู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมกับตนเอง จนสามารถผ่านวิกฤตชีวิตในช่วง
วัยนี้มาได ้นักศึกษาจะมีความภูมิใจในตนเอง 
ความเปลี่ยนแปลงในสังคม ความเจริญก้าวหนา้ในปัจจุบันนี้ไกลเกินกว่าที่เรา
จะคิด ถ้ามองดา้นเดียวความเจรญิเป็นสิ่งที่ดีสวยงาม นําความสะดวกสบายมา
ให้แก่มนุษยเ์ป็นอยา่งมาก แต่ในความเป็นจริง เหมือนเหรียญที่มสีองด้าน ดังนัน้
ความเจรญิจงึไมม่แีตส่ิ่งที่ดีเพียงอย่างเดียว ความเจริญทําให้คนที่คิดไม่ดีได้ผลิต
สิ่งเสพติดขึ้น ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีวิธีการที่หลายคนคาดไม่ถึง ดงัเช่นมี
ข่าวเกี่ยวกับการนํายาแก้ไอผสมกับสารบางอย่างให้กลายเป็นสิ่งเสพติด ส่วนผสม
เหล่านี้เมื่ออยูโ่ดยลําพังไม่เป็นโทษ แต่เมื่อนํามาผสมกันกลับกลายเป็นโทษ เราจึง
ควรมีวิจารณญาณในการตัดสินใจรูจ้ักการแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิต รู้ว่าสิง่ใดควร 
ไม่ควร จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราควรจะตระหนักว่าสิง่เสพตดิอยู่ใกล้
เยาวชนกว่าที่คิด เพื่อทุกคนจะได้ระมัดระวังและชว่ยกันดูแลสังคมของเราให้เป็น
สังคมที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติด  

A4  รับผิดชอบตนเอง/สังคม 
P2  การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
เสี่ยงเป็น  เสี่ยงตาย 

สําคัญเพราะทุกวันนี้สิ่งเสพติดมกีาร
ระบาดเป็นอยา่งมาก และมีรูปแบบที่
หลากหลาย 

การรู้จักตนเองและผู้อื่นการใชช้ีวิตในปัจจุบันจาํเป็นต้องมีความรูแ้ละ
ความสามารถในการปรับตัวในดา้นต่างๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านอารมณ์ ด้าน
สังคม ฯลฯ จึงจะอยู่ในสังคมได้อยา่งมีความสุข หรือกล่าวได้ว่าคนเรานั้นต้องมีทัง้ 
IQ และEQ แต่ส่วนมากแล้วคนเราจะประเมินตัวเองเพียงด้านเดียว คือดา้นบวก 
ดังนัน้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่ในสงัคมได้อยา่งมีความสุข  จงึควรมีกิจกรรมที่

A1 ตระหนักรู้ในตน
A2 เห็นใจผูอ้ื่น 
มองเรา  มองเพื่อน  
(การประเมิน SDQ) 

สําคัญเพราะเป็นการประเมินที่เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นของครูที่ปรึกษาในการจัด
กลุ่มนักศึกษา  จะได้ช่วยเหลือนักศึกษา
ได้ก่อนที่ปัญหาจะมากเกินการแก้ไข 
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สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการ

พัฒนา/กิจกรรม 
ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 

ก่อให้เกิดความรูส้ึกรูจ้ักและเข้าใจตนเอง รวมทัง้เพื่อนอย่างแท้จริง โดยแบบ
ประเมินที่ได้รับการยอมรับว่ามมีาตรฐาน เพื่อจะได้นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณา
ช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
ความกตัญญูต่อผู้ที่ใหก้ําเนดิ แมเ่ป็นดัง่เบา้หลอ่หลอมมนุษยท์ุกคน โดยทั่วไปใน
สังคมจะพบวา่แมม่หีนา้ที่เลี้ยงดลููกมากกวา่พอ่ เหตุผลเบื้องตน้คือแมเ่ป็นผู้ให้น้ํานม
แก่ลูกดืม่กินยามหวิ ดงันัน้แมจ่งึใกลช้ดิกับลูกมาก แตเ่มื่อลูกเติบใหญ่มีภาระ
ทางดา้นอื่นๆ มากขึ้นและอยูไ่กลบ้าน ลูกหลายคนลืมนึกถึงแม่ ลูกจาํไดเ้พยีงวา่แม่
เป็นตูเ้อทเีอ็มเคลือ่นที่เทา่นัน้ เรยีกกดไดต้ลอดเวลา บางคนลืมไปดว้ยซ้ําว่าแม่มีเงิน
ใหเ้รากดหรือไม ่แมสุ่ขทุกขเ์พยีงใด นักศกึษาบางคนไมเ่คยขอบคุณแม ่ดว้ยเพยีงนึก
ว่าเป็นหนา้ที่ หลายคนไม่ได้กอดแม่นานแล้ว หลายคนไมเ่คยแมแ้ต่จะรินน้าํใส่แก้วให้
แมด่ื่ม ดงันัน้นักศกึษาทุกคนจงึควรตระหนักวา่ตนเองเป็นลูกควรทําอะไรใหแ้ก่แม่
บ้าง ซึง่เมือ่นักศกึษาทาํในสิ่งที่ถูกที่ควรเราก็สามารถภูมใิจในตนเองไดว้า่เป็นลูก
กตัญญูรูคุ้ณมารดา 

A1  ตระหนักรู้ในตน 
A3  ภูมิใจตนเอง  
พระคุณแม่ 

สําคัญเพราะเราเกิดมามแีม่เพียงคน
เดียว  นอกเหนือจากแม่ของแผ่นดินที่
เราบูชาเพียงพระองค์เดียว  คือสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

การไม่รู้จักตนเอง  การไม่รูจ้ักตนเอง จะส่งผลให้เกิดความสับสนในชีวิต ไม่รูจ้ะ
แก้ไขปัญหาของตนเองอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อหาทางออก ตนเองเป็นสิ่ง
ที่ใกล้ตัวตนของเรามากที่สดุ ดงันัน้ การทําความรูจ้ักตัวตนของเราได้อย่างแท้จริง 
จะทําให้สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ มีเหตุผล สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
สถานการณ์ไปได้อย่างลุล่วง เกิดความมั่นใจในตนเอง และยอมรบัตัวตนของ
ตนเองได้ในที่สุด 

A3 ภูมิใจในตนเอง
K1 คิดวิเคราะห์วจิารณ ์
นี่แหละตัวฉัน 

สําคัญมากเพราะการรูจ้ักตนเองย่อม
นํามาซึง่ความสาํเร็จทั้งในชีวิตของ
การศึกษาเล่าเรียนและชีวิตของการ
ทํางาน 



 

 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  | 105 

เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการ

พัฒนา/กิจกรรม 
ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 

ภาวะเศรษฐกจิ  จากการที่ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว จนหลายๆคน
ไมส่ามารถปรับตัว ปรับใจไดต้ามสถานการณ ์อาจ เกิดการทํารา้ยตนเอง และบาง
คนอาจถงึขัน้ตัดสนิใจจบชวีติตนเอง แตอ่ยา่งไรก็ตามเป็นบุญของคนไทยที่เกิดมาบน
พืน้แผน่ดนิไทยที่มีพระมหากษัตรยิท์ี่เปี่ยมลน้ด้วยพระเมตตา ท่านได้ทรงแนะนาํให้
คนไทยไดม้ชีวีติทีพ่อเพยีง ภายใตห้ลัก 3 หว่ง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงไดแ้ก่ ความพอประมาณ ความมเีหตุผล การมภีูมิคุม้กันที่ดใีนตัว และ 2 
เงื่อนไข คือความรูคู้คุ่ณธรรม และการดําเนนิชวีติตามกรอบแนวคดิของหลักปรัชญา
มุง่เนน้ความมั่นคงและความยัง่ยืนของการพฒันาสามารถประยุกตใ์ชใ้นทุกระดับ  
หากนกัศกึษาทุกคนเขา้ใจกรอบแนวคดิ คุณลักษณะคํานยิามของเศรษฐกิจพอเพยีง
อย่างดีแล้ว จะสามารถนําไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางปฏบิัติในชีวติประจําวันพรอ้ม
รับตอ่การเปลีย่นแปลงในทุกดา้น ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิง่แวดลอ้มความรูแ้ละ
เทคโนโลยนีักศกึษาจะดํารงตนได้อยา่งมคีวามสุขไมว่า่โลกจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร

A1 ตระหนักรู้ในตน 
P2 การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
พอเพียง  เพียงพอ 

สําคัญเพราะโลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
คนที่ไม่รูจ้ักการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่ง
ใดควรไม่ควร  ไม่รูจ้ักความพอดีของ
ชีวิตก็มีแต่ความผิดหวังเสียใจ  คนที่
รูจ้ักความพอดีเหมาะสมกับตนเท่านั้นที่
จะผ่านวิกฤติการเปลี่ยนแปลงของโลก
ไปได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ 

ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของคนเรานั้นมีหลายส่วน ซึ่งสว่นที่สําคัญ
ที่สุด คือ ความรบัผิดชอบต่อตัวเอง  พงึรู้ว่าขณะนี้ตัวเองทําหนา้ที่อะไร จะทําให้
ตัวเองเป็นคนดีอย่างไร นอกจากนั้นจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ คํานึงถึงหน้าที่ 
หรือสถาบันที่เราศึกษาอยู ่เราสามารถนําพาสถาบันสูช่ื่อเสียงได้อย่างไร 
โดยเฉพาะผู้ที่กําลังจะออกไปสู่โลกภายนอกทั้งในโลกแห่งการทํางานและ
การศึกษาต่อ 
 

A4 รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
P2  คิดสร้างสรรค์ 
สร้างชื่อสู่สังคม 

สําคัญมากเพราะการรูจ้ักบุญคุณ
สถาบันนํามาซึ่งความเจริญของคน 
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สภาพการณ์ที่เป็นปัญหา 
ทักษะชีวิตทีค่วรได้รับการ

พัฒนา/กิจกรรม 
ความรุนแรงและเร่งด่วนของปญัหา 

การศกึษาด้วยตนเอง  การศกึษาในปจัจุบันจะต้องมีข้อมลูหลากหลายที่นักศกึษา
จําเป็นตอ้งทราบ เนื่องจากตําราในหอ้งสมุดอาจจะมขีอ้มูลที่ไมเ่พยีงพอ การสบิคน้
ข้อมลูทางอนิเตอรเ์น็ตจะชว่ยใหน้ักศึกษาได้ข้อมูลที่หลากหลาย รวดเร็ว และ
ทันสมยัเป็นปัจจบุันอยูเ่สมอ เพราะหากนักศกึษาไดร้ับขอ้มูลมากเพยีงใด ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 

K1 คิดวิเคราะห์
P2 การตัดสินใจและแก้ปัญหา 
เว็บไซด์ที่ควรใส่ใจ 

สําคัญมากเพราะนักศึกษาจะต้องสืบค้น
ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา 
 

การอยู่ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งทีเ่ราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได ้เพราะเราทุกคนต้อง
พึ่งพาอาศัยกัน บางคนอาจคิดวา่อยู่คนเดียวก็ได ้แต่เป็นไปไมไ่ด้ในความเป็นจริง 
ดังนัน้ ทุกคนต้องยอมรับวา่เราจาํเป็นต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ซึ่งในวัยนี้ผู้ที่เราอยู่
ใกล้ชิดมากที่สุดก็คือเพื่อนของเรานั่นเอง บางคนกลายเป็นขาดเพื่อนไม่ได้ด้วยซ้ํา 
แต่เราจะอยูก่ับเพื่อนอย่างไรจึงจะมีความสขุ นั่นคือเราควรจะอยูร่ว่มกันอย่างเห็น
ใจกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามสมควร รวมทัง้สามารถ
จัดการกับอารมณ์ของเราซึ่งอาจผันแปรตามสภาวะทางจิตใจดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 
ไม่ใหส้่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง รูจ้ักการให้
อภัยทั้งตนเองและเพื่อน จะทําใหเ้ราสามารถอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสขุและ
ยั่งยืน  

A2  เห็นใจผูอ้ื่น
P3 การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียด 
เราและนาย 

สําคัญมากเพราะไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่
เกี่ยวข้องกับคนอื่น  แตจ่ะอยู่อย่างไรจึง
จะมีความสุขอยา่งยัง่ยืน 
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เอกสารประกอบ 22 
วิทยาลัย      

แบบการวิเคราะห์สภาพการณ์เพื่อการจัดการเรยีนรู้ในคาบโฮมรูม 
สายชัน้     ภาคเรียนที่   ปีการศึกษา   

ลําดับ กิจกรรม ทักษะชีวิตที่จะพัฒนา K A P
A1 A2 A3 A4 K1 K2 P1 P2 P3

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
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(ตัวอย่าง) วิทยาลัย     . 
ตารางการวิเคราะห์การพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมโฮมรูม 

สายชัน้   ปวส. 2   ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2558 
ที่ กิจกรรม A1 A2 A3 A4 K1 K2 P1 P2 P3
1. การไหว้คร ู   
2. รักนั้นสําคัญไฉน    
3.  เสี่ยงเป็น  เสีย่งตาย  
4. มองเรา  มองเพื่อน    
5.  พระคุณแม ่    
6. นี่แหละตัวฉัน   
7. เพียงพอ  พอเพียง   
8. สร้างชื่อสูส่ังคม  
9. เว็บไซด์ที่ควรใส่ใจ   
10. เราและนาย   

สรุป 4 2 3 2 2 1 1 4 1
หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละชั้น 
ความหมายของทักษะชีวิตที่ต้องการพัฒนาใหแ้กน่ักศกึษา ชัน้ปวส.2 
A1 ตระหนักรู้ในตน  A4  รับผิดชอบตนเอง/สังคม P1 การสื่อสารและสรา้งสมัพันธ์
A2  เห็นใจผูอ้ื่น  K1 คิดวิเคราะห์ P2  การตัดสินใจและแก้ปัญหา
A3  ภูมิใจตนเอง  K2 คิดสร้างสรรค์ P3  การจดัการกับอารมณ์และความเครียด
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เอกสารประกอบ 23 
วิทยาลัย     . 

แบบแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม ชั้นเรียน   ครั้งที่    
ชื่อแผน.....................................................................................เวลา................................................. 
วัตถุประสงค์  1............................................................ 2............................................................ 
สาระสําคัญ 1....................................................................................................................................... 
  2....................................................................................................................................... 

องค์ประกอบ (กลุ่ม, เวลา) กิจกรรม สื่อ
E1 (กลุม่.......เวลา...................)
 

R & D (กลุม่.......เวลา...................)
 

ประเด็นอภิปราย.....................................................
..............................................................................

C  (กลุม่.......เวลา...................)
 

E2 (กลุม่.......เวลา...................)
 

ชื่อผู้ออกแบบแผนการเรียนรู.้...................................................................... 
E1  หมายถึง  Exchange 1 C  หมายถึง  Connect 
R & D  หมายถึง Reflect & Doing E2  หมายถึง Exchange 2
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(ตัวอย่าง)  วิทยาลัย      
แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ระดับชั้น  ปวส. 2  ครั้งที่ .......... 

ชื่อแผน  การไหวค้รู   
วัตถุประสงค์  K2  ความคิดสร้างสรรค์      P1  การสื่อสารและสร้างสัมพันธ ์ 
สาระสําคัญ ครูเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญในชีวิตของบุคคล ครูเปรียบได้เหมือนกับพ่อแม่คนที่2 เพราะครูได้ช่วยหล่อหลอมขัดเกลาให้บุคคลเป็นคน 
เก่ง ด ีและเป็นคนที่มีความสุขรู้จักการมนี้ําใจให้แก่ผูอ้ื่น ดังนั้นศิษย์ทุกคนจึงควรให้ความเคารพบูชาครู ซึ่งสามารถแสดงออกได้ตลอดเวลา โดยทั่วไป
แล้วเรานิยมบูชาครูในวันไหว้ครู ด้วยดอกไม้ธูปเทียนที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม 
กระบวนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
(กิจกรรมกลุ่มใหญ่ ใช้เวลา 5 นาที) 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้ในคาบนี้ว่าม ี2 จดุประสงค์ คือ 1 ความคิดสร้างสรรค์ 
และ 2 ความมีน้ําใจ 

- ครูสุ่มสอบถามจากนักศึกษาทีละคน จาํนวน 3 คน เกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อครูทัง้ใน
อดีตจนถึงปัจจุบัน 

อภิปรายกลุ่มเลก็  
(กลุ่มละ 5-6 คน ใช้เวลา 20 นาที) 

- แบง่กลุ่มนักศึกษาศึกษาถึงประเพณีของการไหว้ครูโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้ได้สมาชิก 
5-6 คน โดยอภปิรายกลุ่มในประเด็นเรื่อง “ความสําคัญของวันไหว้ครู” ซึ่งในการ
แบ่งกลุ่มนัน้นักศึกษาจะมีการเลือกประธานกลุม่ เลขา และสมาชิก ซึ่งจะกําหนด
บทบาทและหน้าที่ของแตล่ะตาํแหน่งวา่ใครมหีน้าที่อย่างไรอย่างชัดเจน เมื่ออภิปราย
เสร็จแลว้แต่ละกลุ่มจัดทํา Mind Mapping แสดงความสําคัญของวันไหว้คร ู

- กระดาษบันทึกผลการ
อภิปรายกลุม่ 
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องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
นําเสนอ 
(กลุ่มใหญ่  ใช้เวลา  25  นาที) 

- ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปราย เพื่อนร่วมชัน้ปรบมือให้
กําลังใจกลุม่ที่เสนอความเห็นได้อย่างมีเหตุผลมากที่สุด 

- ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นที่เหมือนกันของทุกกลุ่มและสรุปเหตุผลของ
ประเด็นที่แตกต่างกัน 

- ครูให้ข้อคิดถึงความสําคัญของวันไหว้คร ู

ใบความรู้

ประยุกต ์ (กลุ่มใหญ่  ใช้เวลา  5  นาที) - นักศึกษาเสนอรูปแบบพานไหวค้รู - รูปแบบพานในวันไหว้ครู
 

การวัดและประเมิน 
-  ความคิดสร้างสรรค์ โดยประเมินจากรูปแบบพาน - ความมีน้าํใจ  โดยประเมนิจาก  Mind Mapping  แสดงความสําคัญของวันไหวค้รู
เกณฑ์การประเมิน 
5  หมายถงึ  รูปแบบสวยงามมีประดิษฐ์ด้วยหญา้แพรก ดอกมะเขือและดอก

เข็มครบทัง้ 3 อย่าง 
4  หมายถึง  รูปแบบสวยงามมีองค์ประกอบเพียง 2 อย่าง 
3  หมายถงึ  รูปแบบสวยงามมีองค์ประกอบเพียง 1 อย่าง 
2  หมายถึง  รูปแบบสวยงาม แตไ่ม่มีองค์ประกอบสัญลักษณ์ของการไหว้คร ู
1  หมายถึง  รูปแบบไม่สวยงาม 

เกณฑ์การประเมิน
5  หมายถงึ  จัดทํา  Mind Mapping  ได้สวยงาม  เสนอความคิดเหน็  5  ข้อ 
4  หมายถึง  จดัทํา  Mind Mapping  ได้สวยงาม  เสนอความคิดเหน็  4  ข้อ 
3  หมายถงึ  จัดทํา  Mind Mapping  ไดส้วยงาม  เสนอความคิดเหน็  3  ข้อ 
2  หมายถึง  จดัทํา  Mind Mapping  ไดส้วยงาม  เสนอความคิดเหน็  2  ข้อ 
1  หมายถึง  จัดทํา  Mind Mapping  ไดส้วยงาม  เสนอความคิดเหน็  1  ข้อ 
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บันทึกหลังจากการจัดกิจกรรม 
 ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

-  การจัดทําบันทึกผลการอภิปราย     ทุกกลุม่   บางกลุม่      ไม่มี 
-  การจัดทํา  Mind  Mapping     ทุกกลุม่     บางกลุม่     ไม่มี 

 พฤติกรรมที่สังเกตพบ 
-  การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น    มาก      ปานกลาง     น้อย 
-  การมีส่วนร่วมในการจัดทํา  Mind Mapping    มาก      ปานกลาง     น้อย 
-  การมีส่วนร่วมในเสนอรูปแบบพานในวันไหว้ครู      มาก      ปานกลาง     น้อย 

 ข้อเสนอแนะ
..................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เอกสารประกอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

(ตัวอย่าง) วิทยาลัย      
แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ระดับชั้น ปวส. 2   ครั้งที่ .....  

ชื่อแผน  พระคุณแม ่
วัตถุประสงค์ 1. A1  ตระหนักรู้ในตน  2. A3  ภูมิใจในตนเอง 
สาระสําคัญ การตระหนักรู้ถึงพระคุณแม่ 
กระบวนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(กิจกรรมกลุ่มใหญ่  ใช้เวลา  5  นาที) 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้ในคาบนี้ว่าม ี2 จดุประสงค์  คือ 1. ตระหนักรู้ในตน  
และ 2. ภูมิใจในตนเอง 
- ครูสอบถามถึงอาชีพของมารดาของนักศึกษาว่ามีอาชีพใดบ้างโดยให้นักศึกษา
เขียนลงในกระดาษที่ครูแจกให ้

- กระดาษขนาด 1*3 นิ้วจํานวน
เท่ากับจํานวนนักศึกษาใน
ห้องเรียน 

อภิปรายกลุ่มเลก็  
(กลุ่มละ 5-6 คน  ใช้เวลา  20 นาที) 

- แบง่กลุ่มนักศึกษาตามอาชีพของมารดา ถ้ามารดามีอาชีพเดียวกันมากกว่า 6
คน ใหแ้บ่งเป็นกลุ่มย่อยให้ได้สมาชิก 5- 6 คน และถ้ามารดามีอาชีพแตกต่างกัน
ให้จัดกลุม่ตามอาชพีที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดมารวมกลุ่มกัน โดยอภิปรายกลุม่ใน
ประเด็นเรื่อง “วันๆแม่ฉันทําอะไรบ้างตั้งแตฉ่ันเป็นเด็กจนบัดนี้” ซึ่งในการแบ่งกลุม่
นั้นนักศึกษาจะมีการเลือกประธานกลุม่ เลขา และสมาชิก ซึ่งจะกําหนดบทบาท
และหน้าทีข่องแต่ละตําแหนง่ว่าใครมีหนา้ที่อยา่งไรอยา่งชัดเจน เมือ่อภิปรายเสร็จ
แล้วแต่ละกลุม่จดัทําแผนภูมิแสดงการทํางานของมารดา โดยแยกเป็นเมื่อฉันในวัย
เดก็ วัยประถม-มัธยม และวัยอาชีวศึกษา 

-กระดาษบันทึกผลการอภิปราย
กลุม่ 
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องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
นําเสนอ(กลุ่มใหญ่  ใช้เวลา 25 นาที) - ตัวแทนนักศึกษาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลการอภิปรายเพื่อนร่วมชั้นปรบมือให้

กําลังใจเพื่อนที่ตัง้ใจทํางาน  
- ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นที่เหมือนกันของทุกกลุ่มและสรุปเหตุผลของ
ประเด็นที่แตกต่างกัน 
- ครูให้ข้อคิดถึงพระคุณแม ่

ใบความรู้

ประยุกต ์(กลุ่มใหญ่  ใช้เวลา 5 นาที) - นักศึกษาเขียนความตั้งใจที่จะตอบแทนพระคุณแมท่ี่เมื่อกลับถึงบ้านจะทําทันที -บันทกึความตัง้ใจในการเป็นลูกทีด่ี
การวัดและประเมินผล 
- ตระหนกัรูใ้นตน โดยสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ - ภูมิใจในตนเอง โดยแบบบันทึกความตั้งใจในการเป็นลูกที่ดี
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง มีการแบ่งหน้าที่เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มและเลขาสมาชิกทุกคน

เสนอความคิดเหน็และมีการสรุปความคดิเห็น 
4 หมายถึง มีการแบ่งหน้าที่เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มและเลขาสมาชิกบาง

คนเสนอความคิดเห็น และมีการสรุปความคิดเหน็ 
3 หมายถึง ไม่มีการแบ่งหน้าที่เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มและเลขาสมาชิก

บางคนเสนอความคิดเห็น และมีการสรุปความคิดเห็น 
2 หมายถึง ไมม่กีารแบง่หนา้ที่เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มและเลขาสมาชิกบาง

คนเสนอความคิดเห็น และไม่มีการสรุปความคิดเห็น 
1 หมายถงึ ไม่มีการแบ่งหน้าที่เป็นประธาน สมาชิกกลุ่มและเลขาสมาชิกไม่

เสนอความคิดเหน็ และไม่มีการสรุปความคิดเห็น

เกณฑ์การประเมิน
3 ข้อ  ดีมากที่สุด 
2 ข้อ  ดีมาก 
1 ข้อ  ด ี
ไม่ระบุ  ได้รับการทบทวนทักษะชีวิต 
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ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พฤติกรรมที่สังเกตพบ 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง) วิทยาลัย      
แผนการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ระดับชั้น ปวส. 2   ครั้งที่ ….. 

ชื่อแผน  พอเพียง   เพียงพอ     
วัตถุประสงค์ 1. A1  ตระหนักรู้ในตน  2. การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
สาระสําคัญ การใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้ชีวิตตามทางสายกลางไม่มากไม่น้อยจนเกินไป  ซึ่งสามารถน้อมนํามาใช้ได้ทุก
ระดับ  ทั้งระดับบุคคล  ชุมชนและประเทศชาติ 
กระบวนการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
อภิปรายกลุ่มเลก็  
(กลุ่มละ 3-4 คน ใช้เวลา 15 นาท)ี 

- ครูแจ้งจุดประสงค์การเรยีนรู้ในคาบนี้ว่าม ี2 จดุประสงค์ คือ 1 ตระหนักรูใ้นตน
และ 2. การตัดสินใจและการแก้ปัญหา 
-ครูแบง่กลุ่มนักศึกษาตามความสมัครใจกลุ่มละ 3- 4 คน 
- ครูเสนอแผนภาพของนายมาร์ตนิ ที่มีปัญหามากมายให้นักศึกษาแต่ละกลุม่
ช่วยกันคิดว่านายมารต์ิน ควรหาทางแก้ปัญหาอยา่งไร 
-นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปทางแกป้ัญหาที่กลุ่มคิดว่าเหมาะสม 

-ภาพตัวอยา่งการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 
ภาพปัญหาของนายมาร์ติน 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
(กิจกรรมกลุ่มใหญ่ ใช้เวลา 15 นาท)ี 

- ครูสอบถามนักศึกษาว่ามีใครบ้างที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีง
- นักศึกษาชี้แจงคําว่า”เศรษฐกิจพอเพียง”ตามความเข้าใจของตนเอง 
- ครูชี้แจงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไขว่าเป็นอยา่งไร พร้อมให้นักศึกษายกตัวอย่างตามความเขา้ใจ 
- นักศึกษาบางคนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

-ใบความรูป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ใบความรู้เกี่ยวกับการศึกษา 
ความมีเหตุผล และความยั้งคิด 
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องค์ประกอบ กิจกรรม สื่อ
นําเสนอ 
(กลุ่มใหญ่ ใช้เวลา 10 นาที) 

- นักศึกษาแต่ละกลุ่มทบทวนความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม ่
- ตัวแทนนักศึกษารายงานเสนอความคิดเห็นของกลุ่มในการแก้ปัญหาของมาร์ติน
ว่านําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาอยา่งไร 
- ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูให้ข้อคิดเกี่ยวกับการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษา ด้วยความมี
เหตุผลและความอดทน 

ประยุกต ์(กลุ่มใหญ่ ใช้เวลา 10 นาที) - นักศึกษาเขียนแนวทางการนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวติประจําวัน - ใบงาน การปรบัใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นชีวิตประจําวัน 

การวัดและประเมินผล 
- ตระหนกัรูใ้นตน โดยสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ - การตัดสินใจและการแก้ปญัหา จากใบงานที่มอบหมาย 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง  นักศกึษาทุกกลุม่เสนอความคิดเห็นและมกีารสรุปความคดิเห็น 
4 หมายถึง  นักศกึษาทุกกลุม่เสนอความคิดเห็น แต่ไม่มีการสรุปความคดิเห็น 
3 หมายถึง  นักศกึษา 3-4 กลุม่เสนอความคิดเห็น และไม่มีการสรุปความคดิเห็น 
2 หมายถึง  นักศกึษา 1-2 กลุม่เสนอความคิดเห็น และไม่มีการสรุปความคดิเห็น 
1 หมายถงึ  ไม่มีนกัศกึษาเสนอความคดิเห็น และไม่มกีารสรุปความคดิเห็น 

เกณฑ์การประเมิน
5 หมายถึง  นักศึกษาทุกคนเสนอความคิดเห็นตามใบงาน  
4 หมายถึง  นักศึกษาร้อยละ 81-90 เสนอความคิดเห็น 
3 หมายถึง  นักศึกษาร้อยละ 71-80 เสนอความคิดเห็น 
2 หมายถึง  นักศึกษาร้อยละ 61-70 เสนอความคิดเห็น  
1 หมายถงึ  นักศึกษาร้อยละ 51-60 เสนอความคิดเห็น 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 
ผลการปฏิบัติงานของ
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ผูอ้ํานวยการวิท
……
(……
วั

อกสารประก
ประกอบระบบดูแล

หารจดัการและปฏิ

าม 
.......................

…………………………

................ 

ัติหน้าที่ครูที่ปรึ
วนัน้ ข้าพเจ้าได้

นที่……..ปกีารศึ
รายงานผลการ

………………………
รกึษาระดับชัน้…

ทยาลัย............
…………………………
………………………
วันที่……/……/………

กอบ 24 
ลช่วยเหลอืนักเรยี

ฏบิัติงานของบุคล

.......................
…………………..……

รกึษาชัน้……...……
ดม้ีการจัดกิจกร

ศกึษา……..…ไดด้ํ
รจัดกิจกรรมโฮ

……) 
…………… 

....................... 
…… 
….) 
… 

ยน นักศึกษา 
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............. 
…………… 

…………..…
รมโฮมรูม 

ดําเนินการ
ฮมรูม  
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จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

1. เพื่อประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูที่ปรึกษา และนักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ 

2. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้รู้จักนักเรียน/นักศึกษาเป็นรายบุคคลได้ดียิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา โดยให้คําปรึกษา พัฒนา ปรับปรุง/

แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียน/นักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พร้อมท้ังพัฒนาทักษะชีวิตทัง้ 3 ด้าน และให้ครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงทัง้ 5 ด้าน 
ตลอดถึงการ น้อมนาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน 

 
 

ทักษะชีวิตของนักศึกษาที่ควรได้รับการพัฒนา 
 

ด้านความคิด (K) K1  ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ K2  ความคิดสร้างสรรค์  
ด้านจิตพิสัย(A) A1  ความตระหนักรู้ในตน A2  ความเห็นใจผูอื้่น
 A3  ความภูมิใจในตนเอง A4  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ด้านทักษะพสิัย (P) P1  การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสาร
 P2  การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
 P3  การจัดการกับอารมณ์และความเครียด
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แนวทางปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

 

1. ดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแผนที่กําหนดให้ดังนี้ 
1.1 จัดกิจกรรมโฮมรูมตามช่ัวโมงของตารางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ 
1.2 บันทึกข้อมูลการจัดกิจกรรมโฮมรูมตามแบบบันทึกที่จัดให้ตามความเหมาะสม พร้อม

กับสรุปข้อมูลตามรูปแบบสรุปที่กําหนดให ้
2. นําส่งรายงานการบันทึกผลสรุปการจัดกิจกรรมโฮมรูม เดือนละ 1 คร้ัง ผ่านหัวหน้างาน

ครูที่ปรึกษาโดยหัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะเก็บรวบรวมในต้นสัปดาห์ของเดือนถัดไป  
เพื่อนําเสนอฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและรายงานวิทยาลัยฯต่อไป และจะเร่ง
นําคืนกลับให้ครูที่ปรึกษาได้ใช้บันทึกในสัปดาห์ถัดไป 

3. เมื่อเสร็จสิ้นภาคเรียน ให้รายงานต่อผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ ตามแบบรายงานที่แนบไว้ใน
เล่มนี้แล้ว โดยผ่านหัวหน้างานครูที่ปรึกษา  เพื่อให้หัวหน้างานครูที่ปรึกษาสรุปผลการ
จัดกิจกรรมโฮมรูมในภาพรวม   และรายงานวิทยาลัยฯ ผ่านฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษาในลําดับต่อไป 

 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

หัวหน้างานครูที่ปรึกษาและทีมงาน 
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เอกสารประกอบ 25 
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ชั้น............................ 

 

สัปดาห์ที่ กิจกรรม K1 K2 A1 A2 A3 A4 P1 P2 P3 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
 รวม(คร้ัง)    

 

ปัญหาอุปสรรค(ถ้าม)ี 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ลงช่ือ.........................................ครูที่ปรึกษา     ลงช่ือ.........................................ครูที่ปรึกษา 
   (...............................................)            (................................................) 
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เอกสารประกอบ 26 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ช้ัน............................ 
ประจําเดือน...................................พ.ศ............................. 

วันที่ เรื่อง นักศึกษา
ทั้งหมด
(คน) 

นักศึกษา
ที่ขาด 
(คน) 

ผลการร่วมกิจกรรม ทักษะชีวิตที่
ได้รับ 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

  
 
 
 

 

 
ลงช่ือ.....................................ครูที่ปรึกษา

(...................................................) 
ลงช่ือ.....................................ครูที่ปรึกษา 

(...................................................) 
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ระเบียบปฏิบัติการ :  ระบบกิจกรรม 
1. ความมุ่งหมาย เพื่อให้สถานศึกษามีระบบกิจกรรมนักศึกษา ที่ได้มาตรฐาน

คุณภาพสําหรับส่งเสริมศักยภาพ และความเป็นเลิศของผู้เรียนตามความถนัดและความ
สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

2. ขอบข่าย/คําจํากัดความ  เป็นระบบที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่จะนํามา
ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศของผู้เรียน ได้แก่ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
และการกําหนดรูปแบบของกิจกรรม โดยการจัดประชุมทําความเข้าใจ ระหว่าง
คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม  นักศึกษา  ผู้ปกครองเครือข่าย  เพื่อกําหนด
ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาของผู้เรียน (ซ่ึงจะประกอบด้วย 2 
ประเภท คือ การจัดต้ังชมรมวิชาชีพ ที่มีการดําเนินกิจกรรมสอดคล้องกับกิจกรรมหลัก 
อกท.  ทั้ง  5 ด้าน และชมรม/กลุ่มนักศึกษาตามความถนัด และสนใจนอกเหนือจากที่
สถานศึกษากําหนดให้) การวางแผนจัดกิจกรรม ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินงานระบบ
กิจกรรมร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม  ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม อกท. 
ทั้งหมด พร้อมทั้งช้ีแจงให้นักศึกษาทราบ โดยกําหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหลัก 5 
กิจกรรม  คือ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็นผู้นํา 
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและออมทรัพย์ และ กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลระหว่างดําเนินการ โดย
อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีกําหนด  ครูที่
ปรึกษากิจกรรมร่วมกบันักศึกษากํากบั ติดตาม ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม และการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม  แล้วบันทึกผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเน่ือง การประเมินผลในภาพรวมเพื่อการตัดสิน โดยการตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา และนําผลการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ ทั้งในด้าน
กระบวนการ และผลลัพธ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อระดมสมอง หาแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน รวมทั้งมีการจัดแสดงผลจากการดําเนินงานของ
แต่ละกลุ่มสนใจ ตลอดจนมีการประเมินผลในภาพรวมของสถานศึกษาด้วย และการ
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รายงานผลระบบกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรมฯ ดําเนินการ
ประเมินผลระบบตามตัวช้ีวัดและเกณฑ์ท่ีกําหนด รายงานผลการดําเนินงาน / การ
ประเมินผลของระบบ และจัดทําสารสนเทศของระบบ 

3. ความรับผิดชอบ การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรม จําเป็นต้อง
อาศัยความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา งานกิจกรรมฯ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม แผนกวิชา
รวมท้ังงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการนําระบบสู่การปฏิบัติ และมีการนิเทศ/ติดตาม ประเมิน
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. รายละเอียดของการปฏิบัติ แสดงไว้แล้วใน Flowchart และตารางกําหนด
วิธีการ/ตัวชี้วัด/บันทึกมาตรฐาน 

5. บันทึกมาตรฐาน 
 1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม 
 2. บันทึกสรุปประเภท รูปแบบ และชนิดของกิจกรรม 
 3. รายงานการจัดต้ังชมรมวิชาชีพ (กิจกรรมหลัก อกท.) 
 4. รายงานการจัดต้ังกลุ่มตามความถนัดและสนใจ 
 5. รายงานการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานของชมรม 
 6. แผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงานของแต่ละชมรม/กลุ่มกิจกรรม 
 7. บันทึกผลการประเมินระหว่างการดําเนินกิจกรรม 
 8. บันทึกการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
 9. บันทึกการวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ในรายกลุ่มกิจกรรม 
 10.บันทึกการประชุมสมาชิกเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม 
 11.รายงานสรุปผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม 
 12.รายงานผลการดําเนินงานของระบบกิจกรรมนักศึกษา 
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ระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

ระบบกิจกรรมนักศึกษา 
วิทยาลัย........................................................... 

 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

การสร้างความ
เข้าใจร่วมกันและ
กําหนดรูปแบบ
การจัดกิจกรรม 
 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
กิจกรรมนักศึกษา 
 
 

1. คณะกรรมการดําเนินงานระบบ
กิจกรรม 

1.1 จัดประชุมเพื่อสร้างความเขา้ใจและ
ร่วมกันกําหนดรูปแบบของการจัด
กจิกรรมเพื่อสง่เสริมการพัฒนาผูเ้รียน 
โดยกําหนดใหผู้้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
ในการประชุมแสดงความคดิเห็น ไดแ้ก ่ 
ผูเ้รียน  ผู้ปกครอง  เครือขา่ย  ผู้แทน
ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศกึษา 

1.2 จากข้อมูลผลการประชุมในข้อที่ 1.1 
คณะกรรมการฯ ร่วมกันวางแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
   1.2.1 กําหนดรูปแบบการจัดตัง้ชมรม

1. ร้อยละของผู้มีส่วน
ได ้ส่วนเสียที่เข้าร่วม
ในการประชุมแสดง
ความคิดเห็น 

2. บันทึกสรุปประเภท 
รูปแบบ และชนิด
ของกิจกรรม 

80
 
 
 
ม ี
 

1. บันทึกการประชุม
2. บันทึกสรุป
ประเภท รูปแบบ 
และชนิดของ
กิจกรรม 

3.4
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

8
15 
18 
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ระบ
บ
กิจกรรมน

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

วชิาชพี ที่มีการดําเนนิกจิกรรม
สอดคลอ้งกับกิจกรรมหลัก อกท. ทัง้ 5 
ด้าน ไดแ้ก ่ กิจกรรมพัฒนาวชิาชพี 
กจิกรรมสง่เสริมธุรกจิและออมทรัพย์ 
กจิกรรมเสริมสร้างพฤติกรรมความเป็น
ผูน้ํากจิกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และ
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน 
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ชมรม ทั้งนี้  ให้
บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้
แบบโครงการ / โครงงาน และงาน
ฟาร์มธุรกิจของสถานศึกษา 
   1.2.2 กําหนดรูปแบบการจัดตัง้
ชมรม /กลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ 
นอกเหนือจากที่สถานศึกษากําหนดให้
ในข้อ 1.2.1 ทั้งนี้ เลือกจากผลสรุปที่ได้
จากการประชุมในข้อที่ 1.1
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ระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

การจัดตั้งชมรม
วิชาชีพและกลุม่
ผู้เรียนตามความ
สนใจ 

 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. คณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบ
กิจกรรมนักศึกษา 
 

กรณทีี่ 1 ชมรมวชิาชพี  (กิจกรรมหลัก 
อกท.) คณะกรรมการดําเนินงานฯ จัดตัง้
ชมรมวิชาชีพ ซึ่งมีรายละเอียดการจัด
กิจกรรมสอดคล้องและครอบคลุมทัง้ 5 
กิจกรรมหลัก (อกท.)  
กรณทีี่ 2 จัดตั้งชมรม/กลุ่มผู้เรียนตาม
ความสนใจ  โดยเลือกจากกจิกรรมใน
บันทึกการประชุมสรุป ประเภท รูปแบบ 
และชนดิของกจิกรรม 
1. ผู้เรียนจัดตัง้ ชมรม ตามความถนัดและ

ความสนใจ 
2. แตล่ะชมรมจัดตัง้คณะกรรมการ

ดําเนนิงาน/ที่ปรึกษาชมรม พร้อมทัง้
นําเสนอใหส้ถานศกึษารับทราบ 

 
 

1. จํานวนชมรมวิชาชีพ
2. จํานวนกลุม่ (ชมรม) 
ตามความถนัดและ
ความสนใจ 

3. สถานที่ตั้งชมรม 

5
2 
 
 
ม ี
 

1. รายงานการ
จัดตั้งชมรม
วิชาชีพ 

2. รายงานการ
จัดตั้งชมรม/กลุ่ม
ผู้เรียน  

3. รายงานการ
แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ชมรมวิชาชีพ/
กลุ่มผู้เรียน 

 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

2 
15 
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ระบ
บ
กิจกรรมน

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

การวางแผน
ดําเนินงานจัด
กิจกรรม 
 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษาชมรม 
2. คณะกรรมการ

ดําเนินงานชมรม
กิจกรรม
นักศึกษา 

1. ครูที่ปรึกษาของชมรมแต่ละชมรม 
ร่วมกับสมาชิกชมรมเลือก 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

2. คณะกรรมการดําเนินงานชมรมทั้งใน
กรณีที่ 1 และ 2  ประชุมเพื่อวางแผน
งาน/โครงการในการจัดกิจกรรม และ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานตลอดภาคเรียน/
ปีการศึกษา 

3. ครูที่ปรึกษาชมรม 
3.1 ตรวจสอบ โครงการ และ

แผนการดําเนินงาน ว่าสอดคล้องกับ
กรอบการจัดกิจกรรม และ 
วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม
นั้นหรือไม่ 

3.2 สํารวจข้อมูล แหล่งเรียนรู้ 
บุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดกิจกรรม 

1. แผนงาน/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของ
แผนงาน/โครงการที่
มีความสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรม
และวัตถุประสงค์
หลักของกิจกรรม 

 

มี
 

80 

แผนงาน/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

6.1
6.2 
6.3 
6.4 
3.12 

2
7 
15 
18 
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ระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

4. คณะกรรมการชมรมประสานงานกับครู
ที่ปรึกษา และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญ
ตามความจําเป็น 

การจัดกิจกรรม
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 
 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษาชมรม 
2. คณะกรรมการ
ชมรม 
 

1. คณะกรรมการชมรม ดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

2. ครูที่ปรึกษาชมรมร่วมกับสมาชิกกํากับ 
ติดตาม ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
และการมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรม และบันทึกผลการประเมิน
เป็นระยะเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 

 

1. ร้อยละของกลุ่มที่
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนที่กําหนด 

2. ร้อยละของกลุ่มที่มี
การประเมนิผลใน
ระหวา่งการดําเนนิ
กจิกรรมเพื่อการ
พัฒนา/ปรับปรุง/
แกไ้ข 

 
 
 
 

80
 
 

80 
 

1. บันทึกการจัด
กิจกรรม 

2. บันทึกผลการ
ประเมินในระหว่าง
การดําเนินกิจกรรม 

6.1
6.2 
6.3 
6.4 

2
15 
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ระบ
บ
กิจกรรมน

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

การประเมินผล
และปรับปรุงการ
จัดกิจกรรม 
 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษาชมรม 
2. คณะกรรมการ
ชมรม 
 

คณะกรรมการชมรม
- นําผลจากบันทึกการประเมินผล

กิจกรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์มา
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุง/แก้ไข 

- จัดกิจกรรมตามแนวทางที่พัฒนา/
ปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่กําหนด 

 

1. ร้อยละของกิจกรรม
ที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2. ร้อยละของกิจกรรม
ที่มีการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนิน
กิจกรรมจนบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ 

ต่ํากว่า
20 
 

80 
 

บันทึกการพัฒนา/ 
ปรับปรุงกิจกรรม 

6.1
6.2 
6.3 
6.4 

2
15 
 

ประเมินผล
ภาพรวมของการ
จัดกิจกรรม 
ผูร้ับผิดชอบ 
1. ครูที่ปรึกษาชมรม 
2. คณะกรรมการ
ชมรมฯ 

1. ครูที่ปรึกษาชมรม 
- ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของ

สมาชิกตลอดปีการศึกษา 
คณะกรรมการชมรมนําผลการจัด
กิจกรรมมาวิเคราะห์ทั้งด้าน
กระบวนการ และผลลัพธ์ของกิจกรรม
ที่สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของชมรม  

1. ระดับความพึงพอใจ
ของสมาชิก ผู้มีส่วน
ได ้ส่วนเสีย ต่อผล
การดําเนินงานชมรม 

2. ร้อยละของกิจกรรม
ที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลภาพรวม 

4 
 
 
 

80 

1. บันทึกการ
วิเคราะห์
กระบวนการและ
ผลลัพธ์รายชมรม 

2. บันทึกการ
ประชุม 

3. แบบประเมิน

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

2 
5 
15 
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ระบบกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

 
 
 
 

- ร่วมกับคณะกรรมชมรมดําเนินการ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาร่วมกับการประเมินผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนรายบุคคล 

2. คณะกรรมการชมรมจัดประชุมสมาชิก 
เพื่อระดมสมองหาแนวทางในการ
พัฒนา กิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

3. คณะกรรมการดําเนินงานระบบ
กิจกรรมนักศึกษา 
- จัดให้มีการนําเสนอผลงานอันเกิด
จากการร่วมกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
และสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
- คณะกรรมการประเมินผลการจัด
กิจกรรมในภาพรวมของสถานศึกษา 

ความพึงพอใจ
4. สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม 
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ระบ
บ
กิจกรรมน

กัศึกษ
า 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ภายใน ภายนอก

รายงานผลระบบ 
 
ผูร้ับผิดชอบ 
คณะกรรมการ
ดําเนนิงานระบบ
กิจกรรมนักศึกษา 

1. คณะกรรมการดําเนินงานระบบ
กิจกรรม 

- ดําเนินการประเมินผลระบบตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่กําหนดในระบบ 

-  รายงานผลการดําเนินงาน/การ
ประเมินผลของระบบ 

-  จัดทําสารสนเทศของระบบ 
 

1. สรุปผลการประเมิน
ระบบกิจกรรมฯ 

2. สารสนเทศของ
ระบบ กิจกรรมฯ 

มี
 
ม ี

1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน/
ประเมินผลของ
ระบบ 

2. สารสนเทศของ
ระบบ 

3.1
3.2 
3.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 

8
9 
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1. องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ 
2. แบบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม 
4. แบบบันทึกการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา 
5. แบบบันทึกสรุปการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา 
6. แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 

 
 
 
 
  

เอกสารประกอบระบบกจิกรรมนักเรียน 



เอกสารประกอบระบบกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา   
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เอกสารประกอบ 1 
 

องค์ประกอบและข้อกําหนดเชิงระบบ 
ระบบกิจกรรมนักศึกษา 

 
องค์ประกอบด้านกระบวนการ 
 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นผู้นํา
ของผู้เรียน 
ข้อกําหนดที่  1  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม รวมทั้ง
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

ข้อกําหนดที่  2  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา  

ข้อกําหนดที่  3  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นผู้นํา  การทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ข้อกําหนดที่  4  มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ เรียนรู้  รักสถานศึกษาและท้องถิ่น 

ข้อกําหนดที่  5  มีข้อมูลที่แสดงถึงความถนัด และความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียน 
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เอกสารประกอบ 3 

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม 
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ประจําปีการศึกษา ........  วิทยาลัย........................................... 
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน    ตามความจรงิและตามความคดิเห็นของทา่นใหค้รบทุก
ขัน้ตอนเพ่ือประโยชนใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมของกิจกรรม/ชมรมตอ่ไป 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ    ชาย    หญิง 
2. ระดับการศึกษา   ปวช.   ปวส. 
3. สถานภาพ    สมาชิก   คณะกรรมการกิจกรรม/ชมรม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม/ชมรม 

ลําดับที่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกจิกรรม   
2 ความเหมาะสมของสถานที่   
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 
  

4 ความชัดเจนของการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้   
5 การให้ความร่วมมือของสมาชิกในการจัด

กิจกรรม 
  

6 การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน   
7 การจัดกิจกรรมบรรลุตรมวัตถุประสงค์   
8 ความรู้/ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรม   

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
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เอกสารประกอบ 4 
แบบบันทึกการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  ............ 

กิจกรรมหลัก................................................................................................................ 
ชมรม............................................................................................................................ 

 

สัปดาห์ที ่ ว /ด/ป กิจกรรมที่ปฏิบัติ / การดําเนินงาน หมายเหต ุ
 
1 
 

  

 
2 
 

  

 
… 
 

  

 
… 
 

  

 
… 
 

  

 
18 
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เอกสารประกอบ 5 
แบบบันทึกสรุปการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา 

ประจําปีการศึกษา  ........ 
กิจกรรมหลัก................................................................................................................ 
ชมรม............................................................................................................................ 

ประจําเดือน...............................พ.ศ........................ 
 

ว/ด/ป จํานวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 
(คน) 

นักศึกษา
เข้าร่วม
กิจกรรม 

(คน)

นักศึกษาไม่
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

(คน)

กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ/ การ
ดําเนินงาน 

หมาย
เหตุ 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
ลงช่ือ.................................................

(..........................................) 
ครูที่ปรึกษา 

ลงช่ือ................................................. 
(..........................................) 

ครูที่ปรึกษา 
ลงช่ือ.................................................

(..........................................) 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศกึษา 

ลงช่ือ................................................. 
(..........................................) 

รองผูอํ้านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา 
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เอกสารประกอบระบบกิจกรรมนักเรยีน นักศึกษา  

เอกสารประกอบ 6 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ 

ระบบ............................................................. 
วิทยาลัย....................................................        ปีการศึกษา ........................... 

กระบวนการ 
ของระบบ 

การดําเนินงาน 
ตามวิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ผลการดําเนินงาน 
ปัญหา/

ข้อเสนอแนะ 
หมายเหต ุ

1……………………… 
 
 
2………………………. 
 
 
3………………………. 
 
 
 

ฯลฯ  
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ภาคผนวก 1 
นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 
 

แนวนโยบายของเลขาธกิารคณะกรรมการอาชวีศกึษา เรื่องการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 เน้น 5 นวัตกรรมให้ครูที่ปรึกษาเดินหน้าลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน
อาชีวศึกษา 
 เป้าหมายหลัก : ลดการออกกลางคันเป็นศูนย์ และดึงกลุ่มนักเรียนที่ออกกลางคันไป
แล้วกลับเข้ามาเรียนต่อ 
 เรื่องที่ 1 ข้อมูลและการจัดทําข้อมูลรายบุคคล (Portfolio) ตามการแบ่งกลุ่มผู้เรียนใน
การเรียนอาชีวศึกษา ที่นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐาน (Data base)  แต่ให้มีการบันทึกมีการ
วิเคราะห ์คล้ายกับทะเบียนประวัติคนไข้ของโรงพยาบาล ถือให้เป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งจะเป็นการ
เฝ้าระวังเด็กนักเรียน นักศึกษาและง่ายต่อการที่จะติดตามพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคต 
 เรื่องที่ 2 ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาแก่
ครูและผู้เรียน 
 เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์/วิจัย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ต้องทําใน
ภาพรวม 
 เรื่องที่ 4 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศกึษา 
 เรื่องที่ 5 การสนับสนุนจากส่วนกลาง จะเป็นการไปชว่ยสถานศกึษาดําเนินงานให้
ประสบความสําเร็จ 

“ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  สอศ. และสถานศึกษาต้องทําให้เข็มแข็งมากยิ่งขึ้น 
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ทําการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลนักเรียน โดย
การคัดกรองผู้เรียนและจําแนกเป็นกลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มปกติ เพื่อให้สามารถ
ดูแลให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนได้ตรงกับสภาพจริง รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณา
การใช้ในระบบดูแลผู้เรียนของสถานศึกษา เพื่อให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาการออกกลางคัน 
ของผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน” 

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ให้นโยบายในการประชุมวิชาการ เร่ือง “การ
ลดปัญหาทางออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
เซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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ภาคผนวก 2 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่เกีย่วข้อง 

 

ความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านศึกษา 
แนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ที่เกี่ยวข้อง  
แนวนโยบายทั่วไป เรื่องที่ 1 การจัดทําแผน/โครงการใหม่ 
 1. ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติให้ชัดเจน 
 2. ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถกําหนดรายละเอียด ของงาน
หลัก งานรอง และงานที่ต้องดําเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ 
 3. ต้องมีฐานข้อมูลด ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตั้งแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง
หน่วยงานหลัก และทันต่อสถานการณ์ เชน่ จะผลตินักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู ้ความต้องการ 
การจ้างงานของตลาดแรงงานในแต่ละสาขาวิชา 
 4. มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวน การดําเนินงานที่ผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ปัญหา มีความแม่นยํามากขึ้น 

นโยบายทั่วไป เรื่องที่ 15 การประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน ให้จัดระบบการประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะ และ
ภาระงานของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริง สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิต 

นโยบายทั่วไป เรื่องที่ 17 ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง 
 ให้จัดระบบการทําระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียน และผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็น
ระบบดุแลนักเรียนและช่วยกันแก้ปัญหาที่ตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได ้

นโยบายเฉพาะ  :  การอาชีวศึกษา 
 1. ปรับทัศนคติ เปลี่ยนค่านิยมผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสําคัญและเข้าสู่การเรียน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา โดยร่วมมือกับ สพฐ. และ กศน.  เมื่อจบ
การศึกษาแล้วให้ได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
 3. ร่วมมือกับสถานประกอบ ในการจัดการศึกษาระหว่างสถานประกอบการและ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริง.และเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทันที 

_______________________________________________
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6. คณะทํางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE หัวหน้าทีมภาครัฐคือ รมว.
การท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าทีมภาคเอกชน กลินท์ สารสิน (บมจ.ปูนซิเมนต์
ไทย) 

7. คณะทํางานด้านการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ หัวหนา้ทมี
ภาครัฐคือ รมว.พาณิชย ์หัวหน้าทีมภาคเอกชน สนั่น อังอุบลกุล (บมจ.ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์) 

8. คณะทํางานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หัวหน้าทีมภาครัฐ
คือ รมว.อุตสาหกรรม หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (บมจ.พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล) 

9. คณะทํางานด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ หัวหน้าทีมภาครัฐคือ ดร.
วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ หัวหนา้ทมีภาคเอกชน กานต์ ตระกูลฮุน (บมจ.ปูนซิ
เมนต์ไทย) 

10. คณะทํางานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่หัวหน้าทีมภาครัฐคือ รมว.
เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน อิสระ ว่องกุศลกิจ (บจก.น้ําตาลมิตร
ผล) 

11. คณะทํางานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผูน้ํา หัวหนา้ทมีภาครัฐคือรมว.
ศึกษาธิการ หัวหนา้ทมีภาคเอกชน ศุภชัย เจียรวนนท ์(บมจ.เครือเจริญโภค
ภัณฑ์) 

12. คณะทํางานด้านการสร้างรายได้และการกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ หัวหน้า
ทีมภาครัฐคือ รมว.คลัง หัวหน้าทีมภาคเอกชน ทศ จิราธิวัฒน์ (บจก.กลุม่
เซ็นทรัล) 
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ชุดที่ 4 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  
(Competitive Workforce)* 

 
ประกอบด้วย 
1. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(หัวหน้าทีมภาครัฐ) 
2. พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
3. นางอรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
4. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
5. นายอนุสรณ ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (หัวหน้าทีมภาคเอกชน) 
7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ บมจ.ไทยเพรสซเิดนฟู้ดส์
8. นายปลิว  ตรีวิศวเวทย์ บมจ.ช. การชา่ง
9. นายถาวร  ชลัษเฐียร บจก.เดนโซ่ ประเทศไทย
10. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ บมจ.ไออาร์พีซี
11. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา บจก.ไอ.ซ.ีซ ีอินเตอร์เนช่ันแนล
12. นายพิทักษ์  พฤทธิสาริกร บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล
13. นายจิระเดช อูส่วัสดิ์ บจก.น้ําตาลมิตรผล
14. นายธีรนันท ์ ศรีหงส ์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
15. นายกรกฤช  จุฬางกูร บจก.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี
16. นายพุฒิพงศ์  ปราสาททองโอสถ บจก.การบินกรุงเทพ
17. นางสิริเกศ  จิรกิติ บจก.สรรพสนิค้าเซ็นทรัล
18. นายปิยะวัฒน ์ฐิตะสัทธาวรกุล บมจ.ซีพี ออลล์
19. นายสุวัฒน ์ เชาวป์รีชา บจก.ฤทธา
 

1. หลักการและบทบาทในการทํางาน 

วัตถุประสงค์/หลักการ : ดําเนินการโครงการยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษาเพ่ือสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก 
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1.1 บทบาทภาคเอกชน :  
การประกาศเจตนารมณ์ของภาคเอกชนในการทํางานเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญด้านคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาของบุคลากรในอนาคต ที่จะ
เป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานในทุกภาคส่วนให้ประสบความสําเร็จ ในการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา : 
Competitive Workforce" กับภาคเอกชน 13 องค์กรชั้นนําระดับประเทศ มีทั้ง Demand เนื้อหา
วิชาการ เทคโนโลยี เคร่ืองมืออุปกรณ ์ตลอดจน Networking ที่เป็น Global Standard  

- การกําหนดมาตรฐานพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพมาช่วยสอน ให้
ครูในสถานศกึษาไปฝกึประสบการณว์ชิาชพีในสถานประกอบการร่วมจัดทวภิาค ี
 - ให้คําแนะนํา เสนอแนะโครงการวิธีปรับปรุงและยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
อาชีวศึกษา 
 - ลงมือดําเนินโครงการ 
 - เป็นกระบอกเสียงให้สังคมได้รับรู้ถึงการดําเนินการ 
 - ส่งเสริมสนับสนุนงานตามแนวทางของภาครัฐ 

1.2 บทบาทภาครัฐ : 
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ รวมทั้งการกําหนดและประเมิน
มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

- สนับสนุนนโยบาย รวมทั้งปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและสิทธิประโยชน์ให้เอื้อและ
อํานวยความสะดวกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ 

- จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณการดําเนินการ โดยจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุด 
ตรงประเด็น เพ่ือผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสายวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลนให้สอดคล้อง
กับทศิทางการพัฒนาของประเทศ 

- มีความคิดพื้นฐาน (Mindset) ที่สอดคล้องกับการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
อาชีวศึกษา ด้วยการกําหนดแผนงาน (Blueprint) ที่ชัดเจน, ร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการศึกษา
ทวิภาค ีและพิจารณาค่าตอบแทนตามสมรรถนะวิชาชีพ 

- ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาคเอกชน ในการร่วมดําเนินการยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ 
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1.3 บทบาทภาคภาคประชาสังคม : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ใน
ฐานะตัวแทนภาคประชาสังคมในการพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
"สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา : Competitive Workforce"  

- ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
การพัฒนากรอบคุณวุฒิวิชาชีพให้ครอบคลุมทุกสายอาชีพ 

- ต้องกําหนดให้มมีาตรฐานวชิาชพีและระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทัง้มาตรฐานด้าน
สมรรถนะ ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ผ่านการทดสอบตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ จะ
ทําใหผู้จ้า้งงานสามารถประเมนิและมอบหมายงาน รวมท้ังคา่ตอบแทนไดอ้ย่างเหมาะสม 

- กําหนดระดับความเชี่ยวชาญของวิชาชีพต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้
ภาคเอกชนสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดตําแหน่งงานของผู้สมคัรงานได ้
2. ขอบเขต (Scope) ของกลุ่มเป้าหมายการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มนักเรยีน 
 - สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - สายอาชีวศึกษา 
  ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านคน 
 - สถาบันภาครัฐ  426 แห่ง 
 - สถาบันภาคเอกชน  452 แห่ง 
   รวม  872 แห่ง 
 - สถานศึกษา กศน. อปท. 

สาย Technical และ Professional โดยเพิ่ม สาขาใหม่ๆ ที่เป็นที่สนใจของ
อุตสาหกรรม เชน่ Digital New Farmingฯ 

Specific Cluster ที่ภาคธุรกิจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก 

 2.2 กลุ่มครูผู้สอนอาชีวศึกษา 
 2.3 กลุ่มผู้ปกครอง 
 2.4 กลุ่มผู้ประกอบการ 

3. โจทย์จากภาครัฐ เป็นภารกิจหลักที่ต้องร่วมกันดําเนินงาน 5 ประการ ไดแ้ก ่
3.1 การสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจให้เด็กมาเรียนอาชีวะมากขึ้น (Inspiration) ซึ่งไม่ใช่

เร่ืองใหม่ เป็นเร่ืองที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเคยร่วมดําเนินการมาแล้ว แต่ยังไม่ทัน จึงต้อง
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เร่งดําเนินการให้เร็วขึ้น โดยคาดหวังว่าภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยสร้างค่านิยม
การเรียนอาชีวศึกษาให้เห็นผลมากขึ้น 

3.2 การผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนา
ประเทศ (Quantity) การผลิตกําลังคนด้านอาชีวศึกษาในปัจจุบันยังไม่เพียงพอ จึงต้องร่วมมือ
กับภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้กําลังคนดังกล่าว ว่าต้องการจํานวนเท่าไร เพื่อผลิตตามความ
เร่งด่วนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม ่(Clusters) ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

3.3 การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอาชีวะ (Quality) เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตรง
ตามความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นคนเก่งและคนดี เนื่องจากปัจจุบัน
เทคโนโลยีต่างๆ เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก จนทําให้สถานศึกษาอาชีวะตามไม่ทัน จึง
ต้องร่วมมือกันจัดทําและพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เกิดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน 

3.4 การสร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน (Excellency) โดยพัฒนาแบบครบ
วงจร ทั้งในเร่ืองหลักสูตร ครูผู้สอน อุปกรณ์เคร่ืองมือ สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ซึ่งมีแนวทางดําเนินการ 2 รูปแบบ คือ การพัฒนาจากศักยภาพของแต่ละสถาบัน
อาชีวศึกษา ด้วยการกําหนดความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้กับสถานศึกษาอาชีวะนั้นๆ และอีก
รูปแบบหนึ่งคือการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนตามสาขาที่ภาคเอกชนมีความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะ
ผลิตคนได้ตรงกับความต้องการของเอกชนได้ทันท ี

3.5 ให้อาชีวะมีความเป็นสากลและมีความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น (Global 
Standard) โดยการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรสาย
อาชีพอย่างเหมาะสม ซึ่งถึงแม้ว่าศักยภาพของอาชีวศึกษาของไทยไม่แพ้ใคร แต่จําเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพให้ทันกับความก้าวหน้าของเศรษฐกิจโลก ในอดีตมีความร่วมมือจัดตั้ง "โรงเรียน
เทคนิคไทย-เยอรมัน" ซึ่งต่อมาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และใน
อนาคตอาจมอีาชวีะไทย-จีน, อาชวีะไทย-ญี่ปุน่ ฯลฯ 
 

4. แนวทางการขับเคลื่อนด้านยกระดับคุณภาพวิชาชีพ  แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
4.1 การขับเคลื่อนระยะแรก (Quick Win) จะใช้เวลาดําเนนิการ 6 เดอืน ในการ

ดําเนนิโครงการ ดังนี้ 
1) Re-Branding คือ การสร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน และ

อาจารย์ในสายอาชีวศึกษา โดยสื่อสารให้เห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าในวิชาชีพ รวมทัง้
ผลตอบแทนที่ดีตามระดับทักษะความสามารถที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน อีกท้ังต้อง
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สร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากรสายอาชีวศึกษาภาคภูมิใจที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
- เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญศึกษา 
 42 : 58 ในปี 2559 และเป็น 50 : 50 ในปี 2560 
- เพิ่มจํานวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ลดจํานวนผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ลดจํานวน

ผู้เรยีนที่ออกกลางคัน 
2) การสร้าง Excellence Model Schools ซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบ (Model) การเรียนการสอนที่เหมาะสม และสามารถเป็นพี่เลี้ยง
สถานศึกษาอาชีวศึกษาอื่นได้ รวมท้ังปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ภาคเอกชนเข้าไปมี
ส่วนร่วม ขยายผล/ต่อยอด โครงการทวิภาคีที่แต่ละบริษัทดําเนินการอยู่แล้วในเร่ืองต่างๆ เช่น 

- กําหนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของภาคเอกชนและการพัฒนาประเทศ 
- เลือกโรงเรียนในขอบข่ายที่แต่ละบริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ 
- ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
- การยกระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเทคนิค 
- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การให้นักเรียนเข้าฝึกงาน 
- การประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
- การมีงานทํา 100 % 

 - กลุ่มเป้าหมายเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบุคคลากร ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก โดยการ 
กําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จากการต่อยอด 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มี

ศักยภาพ (First S-curve) ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next–Generation 
Automotive) 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 3) อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism) 
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 5) อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร (Food for the Future) และเพิ่มเติม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-

curve) ประกอบด้วย 6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิส 
ติกส์ (Aviation and Logistics) 8) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
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Biochemicals) 9) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) 10) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(Medical Hub) 

3) ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ทั้งในส่วนอุปสงค์ของความต้องการ
แรงงานวิชาชีพ (Demand) และอุปทานของแรงงานวิชาชีพที่เรียนจบมา (Supply) ของภาพรวม
ทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเร่งด่วนใน 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม ่

 

4.2 การขับเคลื่อนระยะที่สอง (Medium & Long Term) คณะทํางานมแีผนงานดังนี้ 
1) กําหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ การเรียนการสอน การจ้างงาน ค่าตอบแทน ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถ และทักษะฝีมือ 
2) แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ประโยชน์ต่อภาพรวมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ

อาชีวศึกษา 
3) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้ยั่งยืน 
4) ผลักดันให้มีหน่วยงานที่รวบรวม Database ของวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
5) พัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอน โดยให้มีสถาบันพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา 

 

พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลา่วในรายการ “คืนความสุขใหค้นในชาต”ิ 
ออกอากาศทางโทรทัศนร์วมการเฉพาะกจิแหง่ประเทศไทย วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  
เวลา 20.15 น. ไดก้ลา่วถงึอาชวีศกึษาไวว้า่ 
 

“...3. การยกระดับคุณภาพวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษา ได้ออกคําสั่งโดยการบูรณาการ
ระหวา่งกระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย คณะกรรมการการอาชวีศกึษา สภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชน ในการ
รวบรวมข้อมูลความต้องการกําลังคนอาชีวะนํามาวางแผนผลิตคน ในขณะเดียวกันหาตําแหน่ง
จา้งงานรอไว้ด้วย ไม่ใช่ผลิตมามากไม่มีคนรับทํางาน หรือออกไปทํางานไม่ได้ ผมอยากให้ใช้เวลา
ที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ เอาเวลาเรียนรู้มาสอนวิธีการทํางาน จบไปจะได้ทํางานได้ และ
มีการศึกษาทวิภาคี ให้ช่วยกระทรวงศึกษาฯ อย่าคิดว่าศึกษาคือกระทรวงศึกษาฯ ไม่ใช่ ผมบอก
แล้วทุกกระทรวงเกี่ยวข้องหมด กระทรวงมหาดไทยก็เกี่ยว กระทรวงแรงงานก็เกี่ยว กระทรวง
อุตสาหกรรมก็เกี่ยว เพราะเป็นที่คนต้องใช้คน ถ้ากระทรวงศึกษาฯ ผลิตไม่ตรง ไร้ประโยชน์ ไม่
ต้องมีกระทรวงศึกษาฯ ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราได้กําหนดเร่ืองน้ี ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ
ของภาคเอกชน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หารือร่วมกัน มีคณะกรรมการอยู่แล้ว ใน
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ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558 - 2562) สรุปผลเบ้ืองต้นได้ดังนี้ (1) หอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย มีความต้องการแรงงานสายวิชาชีพกว่า 3.5 ล้านคน (2) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความต้องการ ราว 1.2 ล้านคน และ (3) สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีความต้องการ ประมาณ 6 แสน 5 หมื่นคน เป็นเพียงประมาณการ
เบื้องต้น จะได้รู้ว่าผลิตใครออกมา จะมีงานตรงไหน ไม่ใช่เรียนอะไรก็ได้ จบมาไม่มีงานทํา มี
ปริญญาแต่ไม่มีงานทํา หรือทํางานไม่เป็น ไม่ได้ เราต้องเร่งในการจัดทําแผนผลิตกําลังคน-
แรงงานมฝีมืีอของประเทศ วันนี้ต้องวิศวกรรถไฟ วิศวกรบริหารการเดินรถ วิศวกรราง ในเม่ือเรา
จะพัฒนาประเทศเราไปสู่ความทันสมัย คนเหล่าน้ีเรามีหรือยัง ถ้ายังไม่มีเราต้องเอาคนข้างนอก
มาทํา และวันหน้าคนของเรายิ่งไม่มีงานทํา คิดแบบนี้ รัฐบาลใครก็แล้วแต่ อย่าไปใช้การบริหาร 
การแก้ปัญหาในเชิงเร่งด่วนอย่างเดียว เร่งด่วนทําให้จบ ๆ ไป ความย่ังยืนจะไม่เกิด ที่ผมทํา
อาจจะย่ังยืนแตไ่มทั่นใจ 
 
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการในการกําหนดทิศทางความต้องการในอนาคต เพื่อเป็นข้อเสนอต่อ 
“คณะทํางานประชารัฐ” ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ภาคเอกชนต้องช่วยด้วย ในเร่ือง
ของทุนการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา การเรียนรู้ระบบทวิภาคี และการเตรียมงานสําหรับ
บุคคลกลุ่มนี้ และยกระดับเขาเป็นหัวหน้างาน ทั้งหมดนี้เป็นเร่ืองความเช่ือมโยงทั้งหมด ทุกคน
ต้องคิดให้ครบ ทุกกระทรวงต้องคิดแบบนี้ เพราะฉะน้ันอยากให้พัฒนาเร่งด่วนในปีนี้ก่อนที่ว่าเรา
มีความต้องการกําลังคนปี 59 ประมาณ 1 ล้านคน ในแต่ละสาขาอาชีพที่หน่วยงานเขาเสนอมาใน
ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังผลิตได้เพียง 4 แสนกว่าคนเท่านั้น ขาดไป 6 
แสนกว่า แสดงว่าแรงงานอาชีวะยังไม่เพียงพอป้อนตลาดแรงงานอีกกว่า 5 แสนคน เป็นโอกาส
ลูกหลานทุกคนมาเรียนอาชีวะก่อนแล้วปริญญาค่อยอีกทีหรือเรียนไปพร้อม ๆ กัน 
ทํางานไปด้วยได้เงนิ เลกิตีกัน ทะเลาะกัน ไม่ได้เงินด้วย ติดคุกอีกต่างหากเพราะฉะน้ันมา
เรียนอาชีวะและมีงานทํา อยากให้ทุกคนอยู่ในกลุ่มคนท้ังหมดประมาณ 1 ล้านคน ที่
จะต้องหางานทําปี 59 เพราะขาดหลายล้าน รัฐบาลทําเต็มท่ีแล้วทั้งในสาขาวิชาเดิมและการ
เปิดสาขาวิชาใหม่เพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ ขอร้องสถาบันต่าง ๆ 
อุดมศกึษาดว้ย กรุณาไปทบทวนดูสาขาที่สอนกันออกมามงีานทํากันเทา่ไหร่ ถ้าไม่มีจะทําอย่างไร 
ปรับแก้ได้ไหม จะปรับส่วนหนึ่งเป็นด้านวิชาชีพ ในลักษณะที่เป็นช่างเทคนิคได้ไหม วิศวกรได้ไหม 
ถ้าผลิตมาด้านเดียวด้านบริการ ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ อีกหน่อยจะล้น เพราะฉะนั้นต้องทําให้
สมดุลกัน เอาตัวเลขเหล่านี้ อยากให้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันราชภัฏ ราชมงคล แม้มหาวิทยาลัยของ
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รัฐ เอาข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษา และท่านนําไปสู่การขับเคลื่อนของท่านว่าจะผลิตคนอย่างไร ถ้าเรา
มุ่งเน้นแต่เพียงว่า คนมาเรียนมากได้ค่าเล่าเรียน เพ่ือเป็นรายได้ให้ครู มหาวิทยาลัย ประเทศ ผม
ว่าไปไม่ได้ ต้องไปสองอย่าง ท่านลงทุนต้องมีเงินต้องได้กําไร ในขณะเดียวกันท่านต้องสร้างกําไร
ให้ประเทศชาติด้วย อยา่ลืมประเทศชาต ิประเทศชาตสิําคัญไปพร้อม ๆ กันดว้ย 
 
การทํางานที่เกี่ยวกับเร่ืองคนจบปริญญาตรี สําคัญที่สุด หลายอย่าง หลายสาขาทํางานไม่ได้ ยิ่ง
สาขาที่ไมชั่ดเจน สาขาที่รวบรวมหลายอยา่งมาเรียนแล้วแบ่งเล็ก แบ่งน้อย บางทีเขาไม่รับ เพราะ
ไม่มีความชํานาญเฉพาะทาง อยากให้เน้นในเร่ืองของเฉพาะทาง ในปริญญาตรีก่อนได้ไหม ผม
ไม่ใช่นักการศึกษา แต่ผมในเชิงปฏิบัติ ถ้าสมมติเราผลิตปริญญาตรีออกมา ในขณะท่ีเฉพาะทาง 
ถนัดอย่างใดสักอย่างหนึ่ง แล้วมีงานทําเลย ในขณะเดียวกันจะไปต่อปริญญาโท หรือจะเป็น
หลักสูตรเสริม คอ่ยไปเรียนบริหารจัดการที่รู้ทุกเร่ืองไดไ้หม เพราะตอ้งโตเป็นหัวหนา้งานตอ่ไป 
 
คราวนี้เราไปเรียนในเร่ืองของบริหารจัดการ พร้อมจะเป็นหัวหน้างาน เป็นข้างล่างยังไม่ได้ทําเลย 
แล้วจะไปบริหารใคร ไปไม่ถึงตรงนั้น ลองคิดแบบผมดู ผมไม่ได้คิดแบบนักวิชาการ ผมคิดแบบ
ทหารคดินี้ และเหมือนกับเราฝกึทหาร เราก็ต้องฝึกจากพลทหารเป็นผู้หมู่ เป็นผู้หมวด เป็นผู้กอง
ไม่ใช่ฝึกคนมาแล้วเป็นผู้กองได้เลย ต้องผ่านการเป็นผู้หมู่ ผู้หมวดมาก่อนเหมือนกัน เอาไป
เปรียบเทยีบดูแลว้กัน ผมไม่อาจจะกล่าวอ้างได้ดีหรือไม่ดี แตผ่มทําของผมแบบนี้ ถึงจะเข้มแข็ง มี
งานทํามีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพ เราต้องรีบระดม ขอให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาและของ
ทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ อะไรก็แล้วแต่ บริษัท ห้าง ร้าน ภาคเอกชน ครู นักวิชาการ กรุณาให้
ความร่วมมือดว้ย...” 
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ภาคผนวก 4 
บทบาทหน้าทีข่องสถานศึกษาและผู้ที่เกีย่วข้องหลัก 

 

ความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พิจารณาได้จากหน้าที่หลักของ
สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก ดังนี้ 
1. หน้าที่ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษา มีหน้าที่จัดการศึกษาฝึกอบรมและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาต ิกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี้ 
 (1) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเป็น
พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู้ วางแผนและพัฒนาตนเองโดย 
  1. จัดการศึกษาให้มีความทันสมัย ยืดหยุน่ สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการดํารงชีพตามสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมทอ้งถิ่น วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง ตาม
ความพร้อมและศักยภาพทางสถานศึกษา 
  2. จัดการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
ทั้งในด้านการจัดการวิชาการ การใช้บุคลากร และทรัพยากรร่วมกัน 
  3. จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรด้านการเงิน ทรัพย์สินและบุคลากร 
ทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน เอกชน องคก์ารเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมท้ังความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมและการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 (2) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 (3) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 (4) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ส่งเสริมการกีฬา พลานามัย และ
อนุรักษ ์สิ่งแวดล้อม 
 (5) ส่งเสริมการจัดการศึกษา เชิงธุรกิจ การรับงานการค้าและการรับจัดทํา บริการ 
รับจ้าง ผลิตเพื่อจําหน่ายที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
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2. หน้าที่ของผู้อํานวยการวิทยาลัย 
 ผูอํ้านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงาน การควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและก็ได้รับมอบหมาย 
 (2) รับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จระดับองค์กรของ สอศ.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของแต่ละปีงบประมาณ เฉพาะส่วนที่
ได้รับการถ่ายทอด (Cascading) .ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตามที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มาดําเนินการในระดับสถานศึกษา โดยมีข้อผูกมัด 
(Commitment) ต่อความสําเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของ สอศ. ที่ได้ถ่ายทอด
ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของสถานศึกษา 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีดังนี้ 
 1. บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอํานาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา 
 3. จัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศและการวัดผลประเมินผล 
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
 5. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 6. บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตัง้ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวนิัย การดําเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
 8. จัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 13. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมท้ังการจัดทํานิติกรรม สัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
 14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. หน้าที่ของครู 
 ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียน การบริการ สังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ 
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 6. ทํานุบํารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. หน้าที่ของครูผู้ช่วย 
 ครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสง่เสริม
การเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และมีหน้าที่ในการเตรียม
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ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้คือ 
 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

___________________ 
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คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จอาชีวศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้
หลายประการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ทั้งในระดับ ปวช.และ ปวส. มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความเช่ือมั่นในตนเอง การประหยัด ความสนใจใฝ่รู้ การ
ละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน ความรักสามัคคี ความกตัญญู ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การ
พึ่งตนเอง ความอดกลั้นมารยาทไทย และอื่น ๆ อธิบายความได้ดังนี้ คือ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ คือ การแสดงกิริยาท่าทางสุภาพต่อผู้อ่ืน การพูดจาสุภาพ การ
ช่วยเหลือผู้อ่ืน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน การช่ืนชมยินดี
เมื่อผูอื้่นประสบความสําเร็จ กล่าวขอบคุณหรือกล่าวคําขอโทษตามสถานการณ ์

2. ความมีวินัย คือ ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่าง ๆ ของ
สถานศกึษาไดแ้กก่ารแตง่กายถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อเวลา รักษาสาธารณสมบัต ิ
สิ่งแวดลอ้มและเขา้ร่วมกจิกรรมที่ครูกําหนดและประพฤตตินถูกตอ้งตามศลีธรรมอันดงีาม 

3. ความรับผิดชอบ คือ การเตรียมความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด
รอบคอบ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกําหนด มีความเพียรพยายามในการเรียนและ
การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ยอมรับผลการกระทําของตนเอง ปฏิบัติงาน
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและส่วนรวม 

4. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การพูดความจริง ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็น
ของตนเอง ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลักขโมยเป็นต้น 

5. ความเชื่อมั่นในตนเอง คือ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล กล้าทักท้วง
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้ายอมรับความจริง เสนอตัวเข้าแข่งขันหรือท้าทาย กล้าแสดงออกในสิ่งที่
ถูกต้อง 
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6. การประหยัด เช่น การใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน ปิดน้ํา ปิดไฟฟ้าทุก
คร้ังเมื่อเลิกใช้ ใช้จ่ายเงินของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

7. ความสนใจใฝ่รู้ เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
แสวงหาประสบการณ์และค้นหาความรู้ใหม ่ๆ 

8. การละเว้นสิ่งเสพย์ติดและการพนัน เป็นความสํานึกในการไม่สูบบุหร่ี ไม่ดื่ม
สุราและของมึนเมา ไม่เสพย์สิ่งเสพติดอ่ืนๆ ไม่เล่นการพนัน หลีกเลี่ยงในการเข้าไปอยู่ใน
สถานที่ทีม่ีการเล่นการพนัน 

9. ความรักสามัคคี คือ การไม่ทะเลาะวิวาท ไม่สร้างความเดือดร้อนกับสังคม
โดยรวม การร่วมมือในการทํางาน 

10. ความกตัญญู เป็นการสร้างความตระหนักในพระคุณครูอาจารย์ มีสัมมา
คารวะต่อครูอาจารย์อย่างสม่ําเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง อาสาช่วยเหลืองานครูอาจารย ์

11. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มี
ความคิดหลากหลายในการแก้ปัญหา 

12. การพึ่งตนเอง หลังจากที่ได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนสามารถ
แก้ปัญหา ทํางานที่ได้รับมอบหมาย และหารายได้พิเศษได้ด้วยตนเองเมื่อจําเป็น 

13. ความอดกลั้น คือ มีสติและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ควบคุมกริยามารยาท
ในสถานการณต์า่งๆ ได ้

14. มารยาทไทย คือ การแสดงความเคารพเป็นเอกลักษณ์สําคัญของคนไทย 
กิริยาอาการ ที่ควรประพฤติปฏิบัติ อย่างมีขอบเขต หรือ มีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมแก่ 
กาลเทศะและสังคม 

15. อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมและส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดีและมีความสุข 
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7 ทักษะของนิสิต นักศึกษาจบใหม่ที่สถานประกอบการต้องการ 
 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ช่องว่างทักษะที่สําคัญในโลกการทํางาน” โดย
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับจ๊อบไทยดอทคอม 
และแคเรียร์วีซ่า เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม ่พบว่า 7 ทักษะของนสิติ 
นักศึกษาจบใหม่ที่สถานประกอบการต้องการ ได้แก่ 

1. มองทุกอย่างคอืการเรยีนรู้ – มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
และนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานด้วยความทะเยอทะยานที่จะเติบโตและสร้างสรรค์
ผลงาน 

2. ทําได้ทุกบทบาท – สามารถเป็นได้ทั้งผูน้ํา ผู้ตาม ผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ และ
สามารถเรียนรู้งานอย่างรอบด้านได้รวดเร็ว พร้อมที่จะทํางานที่ท้าทายโดยมองประโยชน์ของ
ทีมและองค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง 

3. คิดเองได้ ทาํเองเป็น – ความเช่ือมั่นเป็นสิง่ที่ขาดไมไ่ดใ้นทักษะของพนักงาน ต้อง
สามารถคดิและทําไดเ้องโดยไมต่อ้งรอคําสั่ง และเมื่อพบอุปสรรคก็ตอ้งสามารถเรียนรู้ที่จะแกไ้ข
ปัญหาในเบือ้งตน้โดยการคน้ควา้ดว้ยตัวเองได ้

4. แสดงออกถึงความอยากสําเร็จ – มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จะทํางาน
ให้สําเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้สามารถจูงใจตนเองเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานที่ดีออกมา
ได ้และค้นหาปัจจัยแห่งความสําเร็จผ่านการเรียนรู้จากความล้มเหลว 

5. ประยุกต์ได้ – มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การ
ทํางาน เข้าใจถึงลักษณะงาน สามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ โดยสามารถเข้าใจ
ได้ว่าปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งได้อย่างไร นําไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาจาก
ภาพรวม 

6. มืออาชีพ – มีคุณสมบัติของการทํางานแบบมืออาชีพ คือ มีความสัมพันธ์ทาง
สังคมที่ด ีมีความตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทํางานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลัน้ 
สามารถแยกแยะเร่ืองที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได ้มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทํางาน 



ความสําคั
คล้อยตาม

ที่มาข้อมลู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. สื่อสารโด
คัญในการสื่อสา
มได้ และมีความ

ล  หนังสือพิมพ์

นใจ – มีความส
ารให้ผู้รับสารสา
มสามารถทางด้

พ์ คมชัดลึก วันที

คู่มือการบริ

สามารถในการส
ามารถเข้าใจไดใ้
ดา้นภาษาอังกฤษ

ที่ 18 มีนาคม 25

 

 

รหิารจดัการและป

สื่อสารที่เป็นระ
ในทันที สามาร
ษหรือภาษาที่ส

559 

ภาค

ฏิบัติงานของบุคล

ะบบ รูจั้กการลาํ
รถโน้มน้าวผูรั้บส
สาม 
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