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ความเป็นมา 
  เนื่องจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยาน 2 (สมาน  สุเมโธ)  เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง  ความเป็นอยู่
ของชุมชนจึงเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนถึงปานกลาง  ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปร้อยละ  65  การศึกษาของผู้ปกครองต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 78  มีปัญหา
ครอบครัวแตกแยก  หย่าร้าง  ร้อยละ  24  ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า  ตายาย  และญาติท่ีใกล้ชิด  นักเรียนส่วน
ใหญ่มาจากหมู่บ้านต่างๆใกล้โรงเรียนและจังหวัดใกล้เคียง  เช่นมหาสารคาม  กาฬสินธุ์  เป็นต้น  นักเรียนขาด
โอกาส  ขาดความกระตือรือร้น  ขาดการสนับสนุน  ขวัญก าลังใจ  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ค่อนข้างต่ า  มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับปานกลาง  ความประพฤติเลียนแบบตัวอย่างที่ไม่ดีของสังคมบางส่วน  อยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่
เหมาะสมเสี่ยงต่อภัยอันตราย  ไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์  ตัดสินใจเลือกอย่างเหมาะสม  ขาดทักษะชีวิต 
  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  โรงเรียนจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เพื่อน ามาใช้ช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหานักเรียนดังกล่าว  ด้วยความดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีของคณะครู   
การบริหารจัดการที่ดีของผู้บริหารตามหลักบริหารจัดการระบบ PDCA  เน้นการท างานเป็นทีม  การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียนและชุมชน  ควบคู่ไปกับการเน้นสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง  ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งของทุกฝ่าย  โดยเฉพาะนักเรียนมีกลุ่มนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา(YC)  ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน  คอยดูแลให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด  เครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชนที่อยู่ตามหมู่บ้าน
ต่างๆคอยสอดส่องดูแล  แนะน าลูกหลานอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  มีการรายงานโดยทางโทรศัพท์  รับฟังจากการ
ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนออกไปประชุมพบปะผู้น าชุมชนในการประชุมประจ าเดือน  เครือข่าย
ผู้ปกครองที่เข้ามาประชุมประจ าเดือนภายในโรงเรียน  มีการสร้างความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
  จากการน ายุทธวิธีดังกล่าวมาใช้เป็นจุดเน้นในด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
รอบด้าน  ได้แกก่ารท างานเป็นทีมและการสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง  ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนที่มีคณะครูที่มีความรักสามัคคี  อยู่ในวัยท างาน มีประสบการณ์สูง  เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่าง
ดี  มีนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น  มีความเสียสละ  จากสภาพบริบทโรงเรียนที่อยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบท  
นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน  ชาวบ้านช่วยกันดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน  ก่อให้เกิดความร่วมมือ  สานสัมพันธ์
ที่ดีในการดูแลแก้ไขปัญหาบุตรหลาน     
  การด าเนินการดังกล่าวมีผลท าให้ระบบดูช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จ  นักเรียน
ได้รับการดูแลรอบด้าน  สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  มีพัฒนาการที่ดีขึ้น  มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ระดับเขตพ้ืนที่  ปี  2548  ปี  2551  และ
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รางวัลเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในการประกวดโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จตามนโยบายและ 
5  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปี  2551  ได้รับ
รางวัลเหรียญทองกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรม
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2553   โรงเรียนเป็น
สถานที่ศึกษาดูงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ครูผู้ด าเนินงานเป็นวิทยากรหลักด้าน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการ/วิธีการพัฒนาที่สอดคล้องตามจุดเน้น 



ความส าเร็จระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้านโดยเน้นทีมงานและสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ)                                 หน้า 3 
 

 
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  ใช้กระบวนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                  
แบบรอบด้านโดยเน้นทีมงานและสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง  น าเสนอดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
    จากแผนภาพดังกล่าวมวีิธีการด าเนินงานพัฒนาดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพทิศทางการด าเนินงาน 
-  ศึกษาและท าความเข้าใจนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
-  ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา  และศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  ศึกษาบริบทของชุมชน  โดยให้จัดประชุมครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน  ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัญหา  ศึกษาข้อมูลจากข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  การสัมภาษณ์  การสอบถาม
ผู้เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
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2. วางแผนการด าเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
- สร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีในการท างานแก่ครูที่ปรึกษาและทีมงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
- จัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ฝึกทักษะที่จ าเป็นส าหรับ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- สร้างทีมงานผู้รับผิดชอบงาน  ทีมวิทยากรภายในโรงเรียน  ปัจจุบันมีวิทยากรหลักระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  5  คน  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคล  เช่น  ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล  การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล  ด้านการแก้ปัญหานักเรียนและ
การศึกษารายกรณี   การเยี่ยมบ้านนักเรียน  กระบวนการด าเนินการตามระบบ  เป็นต้น   

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา  โดยเน้นการท างานเป็นทีม  ทีมน า  ทีมท า  
ทีมประสาน 

- จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ครอบคลุมการด าเนินงานตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน  5  ขั้นตอน  ได้แก่  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริม
พัฒนา  การป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งต่อ   โดยให้หัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษามีส่วนร่วมใน
การก าหนดในช่วงเดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  ระบุเป้าหมาย  กิจกรรม  ระยะเวลา  งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                   

3. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
-  ด าเนินงานตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด  โดยครอบคลุมกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  เน้นเครือข่ายเฝ้าระวังครูม ี                     

ครูที่ปรึกษาคอยดูแลให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ  นักเรียนมีกลุ่มนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  
ผู้ใหญ่บ้านนักเรียนที่ประจ าอยู่ในหมู่บ้านต่างๆ  ผู้ปกครองมีเครือข่ายผู้ปกครอง  ส่วนชุมชน  มี
ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  ผู้น าชุมชน  เป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องพฤติกรรมนักเรียน  เพ่ือ
รายงานให้โรงเรียนได้ทราบและช่วยกันแก้ไข  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนออกไปร่วมประชุม
กรรมการหมู่บ้านในวาระโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

- ทีมประสานจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  นวัตกรรม  อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทีมท า 
4. นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 

-  นิเทศก ากับติดตามด้วยรูปแบบที่หลากหลายแลบกัลยาณมิตร  เช่นการประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานและแก้ปัญหานักเรียนแต่ละระดับชั้น  เพื่อประสานความร่วมมือในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ก าหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่1-5  ของทุกเดือน 
- น าเสนอข้อมูลความรู้  เทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการจัดประชุม  

จัดท าเอกสารแก่ทีมงานเพ่ือศึกษา 



ความส าเร็จระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้านโดยเน้นทีมงานและสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุเมโธ)                                 หน้า 5 
 

- ติดตามสอบถามผลการแก้ไขปัญหานักเรียนจากทีมท าและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา         
5. ประเมินเพ่ือทบทวน 

-  ประเมินผลการด าเนินงานของระบบโดยให้ทีมท าประเมินตนเอง  นักเรียนประเมินการจัด
กิจกรรมของครู  ผู้ปกครองและชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

- มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหาในทีมงานทุกระดับ  ทั้งทีมน า    ทีมน า  ทีมประสาน 
6. น าผลการประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ทีมงานสรุปผล  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
7. รายงานและเผยแพร่ผลงาน 

-  สรุปผลการด าเนินงาน  แต่ละกิจกรรม  แต่ละงาน  รายงานผล 
- เผยแพร่ผลงาน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  

ประจ าปีการศึกษา  2552  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ได้รับรางวัล
เหรียญทองกิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในการประกวดโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จตามนโยบายและ  5  กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  
2551    

- เป็นสถานศึกษาส าหรับการศึกษาดูงานในโรงเรียนต่างๆ เช่น  โรงเรียนบ้านหว้า  อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  โรงเรียนหินลาดวงัตอ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษา  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น  
โรงเรียนนาด้วง  อ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย  โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นต้น 

- เป็นวิทยากรหลักเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษาและของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การอบรมแก่คณะครูตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 ภูมิภาค ปี 2551  เป็นวิทยากรหลักในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2551  เป็น
วิทยากรการพัฒนาครูด้วยระบบ e-Traning  ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  หลักสูตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปี  2553 
 

                                                                  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

กิจกรรมเด่นเน้นทีมงานและสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังท่ีประสบความส าเร็จ 
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1) การเยี่ยมบ้านนักเรียนประสานใจ 
เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ท าต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2544 รูปแบบการออกเยี่ยมบ้านมีหลาย

วิธีการ ปรับเปลี่ยนตามเวลา และสถานการณ์ในแต่ละปี ตั้งแต่การออกเยี่ยมบ้านตามอัธยาศัย ออกเยี่ยมเฉพาะ
หมู่บ้านเป้าหมาย ออกเยี่ยมเป็นคณะเป็นทีมงานแต่ละระดับชั้นตามหมู่บ้านที่มีนักเรียนอาศัยอยู่   จัดแสดงวง
ดนตรีพ้ืนบ้าน ดนตรีสากล ประชุมผู้ปกครองมีนักเรียนร่วมด้วย กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
นักเรียน  ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ให้การต้อนรับและความอบอุ่น ผู้ปกครองพึงพอใจที่ครูดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 
ครูรู้จักสภาพที่แท้จริงของนักเรียน หลังจากเยี่ยมบ้านแล้ว มีนักเรียนได้รับความช่วยเหลืออย่างมากมาย เมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจึงมี
นโยบายเยี่ยมบ้าน 100% ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากครู 

 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนได้รับเกียรติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เยี่ยมบ้านผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2  
(สมาน  สุเมโธ) จ านวน 2 คน คือผู้ปกครองของนายสุทัศน์ ข้อยุ่น นักเรียนชั้นม.6 และผู้ปกครองของเด็กหญิง
อินทุอร จูช้าง นักเรียนชั้นม.2 ท าให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ รับมอบทุนการศึกษา หนังสือ อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องใช้จ าเป็นในครัวเรือน การซ่อมแซมหลังคาบ้าน ซ่อมแซมห้องน้ า ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ 
จากคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นายสุริยนต์                        
วะสมบัติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 นายยุทธชัย ลาค า นายกเทศบาลต าบล
พระลับ ปลัดเทศบาลต าบลพระลับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความซาบซึ้งใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียน
และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง 

 
2) กิจกรรมสานสายใยสัมพันธ์  การประชุมผู้ปกครอง ช้ันเรียน (Classroom meeting)  

กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างดียิ่ง ในการจัดประชุมทุกครั้งมีผู้ปกครอง
มาร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ปีการศึกษา 2551 ผู้ปกครองมาประชุมพร้อมกัน ตามก าหนดร้อยละ 
77 ปีการศึกษา 2552 ร้อยละ 80 ในปี  2553  ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด หากผู้ปกครองรายใดไม่
สามารถมาตามก าหนดได้ ที่ปรึกษาชั้นได้นัดหมายให้มาพบเพื่อพูดคุยกันในวันที่สะดวก  จนครบ 100% 

กิจกรรมนี้นอกจากผู้ให้ความร่วมมือดีแล้ว ครูยังรู้สึกตื่นเต้นและเตรียมความพร้อมของข้อมูล
นักเรียน สร้างสรรค์กิจกรรมภายในห้องเรียนเพ่ือให้เกิดความอบอุ่น เป็นมิตรและประทับใจ นอกจากจะพูดคุย
แลกเปลี่ยนความเห็นในการร่วมกันดูแลบุตรหลานแล้ว ยังมีบางห้องจัดกิจกรรมร้องเพลงพระคุณแม่ สร้าง
ความประทับใจ ผู้ปกครอง นักเรียนซาบซึ้ง ร้องไห้ การน าดอกบัวมากราบพ่อแม่ผู้ปกครอง จัดที่นั่งผู้ปกครอง
ตามที่นั่งของลูก พูดคุยกับกลุ่มเพ่ือนของลูก น าเสนอภาพวีดิทัศน์ กิจกรรมลูกๆในห้องเรียน การแสดงดนตรี
โฟล์คซอง การร้อยมาลัย เป็นต้น 

3) กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวัง 
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   ในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหา  โรงเรียนได้ประสานสัมพันธ์กับชุมชนเครือข่ายผู้ปกครอง  
ผู้น าหมู่บ้าน  โดยทีมงานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนออกไปร่วมประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ  ความคิดเห็นต่อการดูแลนักเรียน  รับฟังปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน  ร่วมหาแนวทางแก้ไข 

   โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือเครือข่ายหน่วยงานภายนอกเฝ้าระวัง  ได้รับความร่วมมือ
และช่วยเหลือเป็นอย่างดี  เช่นโรงพยาบาลขอนแก่น  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  อนามัยต าบลพระลับ สถานีต ารวจ  ส านักงานอัยการจังหวัด เป็นต้น 

  
4) กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC    

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2551   โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมยุวชนแนะ
แนวขึ้นในวันที่  4-5  สิงหาคม  2551  ได้ส่งนักเรียนจ านวน  30  คน  เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องสัมมนา  1  ชั้น  
9  ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือของส านักงานพื้นที่
การศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และโรงเรียน  คณะวิทยาการประกอบด้วยคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  มีทักษะการให้ค าปรึกษา  สามารถให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่เพ่ือนได้  ช่วยเหลือเพ่ือนได้  โดยมีเนื้อหาการอบรมได้แก่  เรื่องวัยรุ่นกับเพื่อน  ทักษะ
ชีวิต  การคิดเชิงบวก  การตัดสินใจ  การปฏิเสธ  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  ทักษะและขั้นตอนการให้
ค าปรึกษา  ฝึกการให้ค าปรึกษา  การสร้างเครือข่าย  YC  แนวทางเครือข่าย  YC  จากนั้นได้จัดอบรมและ
พัฒนามาทุกปี  มีการขยายผลไปทุกห้องเรียนและเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอ่ืน   

กิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปะหัตกรรมทุกปี  ปี  2551  ปี  2552  
ได้รับเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในปี  2553  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และเหรียญทองในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
องค์ประกอบอ่ืนๆที่สนับสนุนช่วยให้ประสบความส าเร็จการการด าเนินงาน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน 
 

1)  การมีระบบงานและกิจกรรมแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้าน
ชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 
 กิจกรรมแนะแนวองค์ประกอบหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งโรงเรียนให้ความส าคัญจัดระบบงาน
แนะแนวอย่างชัดเจน จัดสรรบุคลากรประจ า จ านวน 2 คน ได้แก่นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง และ 
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นางสาวจุฬารัตน์  สมทา ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีวุฒิการศึกษาด้าน
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว มีการจัดกิจกรรมเรียนสอนแนะแนวตามหลักสูตรทุกห้องทุกระดับชั้น โดยครู
แนะแนว มีห้องแนะแนวส าหรับบริการบริการนักเรียน นอกจากนั้นในปี 2550-2253 ได้จัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น 

- กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สานฝันยุวชน สร้างงาน สร้างรายได้ หนุนน า ให้
เศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการพี่อ่ิมท้องน้องอ่ิมใจ 

- โครงการพลังใจสีขาวเพื่อชาวศรีสังวาล 

- โครงการน้องจ๋าพ่ีมาแล้ว 

- กิจกรรมศิษย์เก่ากลับบ้านเกิด 

- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 

- โครงการหนาวนี้ยังมีอุ่น 

- กิจกรรมน้ าใจแนะแนว 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 

- กิจกรรมแนะแนวเลือกแผนการเรียนส าหรับนักเรียนใหม่ 

- โครงการคนเก่งคนดีศรีดอนพลับ 

- นักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปี 

- กิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC-Youth counselor 

- ศึกษาดูงานอนามัยเจริญพันธุ์และเพศศึกษา  ที่ศูนย์อนามัยที่ 6 
ฯลฯ 

 โรงเรียนมีการจัดบริการหลักแนะแนวทั้ง 5บริการ ได้แก่ 
1. งานศึกษารวบรวมข้อมูล เป็นการศึกษา ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ

สังเกต สัมภาษณ์ ใช้แบบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียนอัตชีวประวัติ สังคมมิติการเยี่ยมบ้าน 
โดยมีการบันทึกข้อมูลในระเบียนพฤติการณ์ ระเบียนสะสม สมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน เป็นต้น 
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ครูรู้จักผู้เรียนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร ต้องการอะไร และควรให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะใด 

2. งานสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นในการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ  เช่น การ
บรรยาย อภิปราย จัดป้ายนิเทศ การจัดหาเอกสารคู่มือให้อ่าน ทัศนศึกษา การใช้สื่อภาพยนตร์ 
วีดิทัศน์ ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยมีความจ าเป็นมากในการช่วยให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และป้องกันความล้มเหลวได้อย่างมาก 
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3. งานให้ค าปรึกษา มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยผู้เรียนทั้งด้านการศึกษา ด้านงานอาชีพ ด้านชีวิตและ
สังคมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง รู้ว่าปัญหาของตนอยู่ที่ตรงไหน ควรจะแก้ไขตนเอง
อย่างไร การแก้ไขนั้นมีกี่ทาง และควรเลือกทางใด จึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด พร้อมทั้ง
เกิดความรับผิดชอบในการช่วยตนเองอย่างจริงจัง 

4. งานป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ เป็นการจัดกิจกรรมด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ ได้รับการฝึกฝน หรือได้รับการช่วยเหลือตามควรแก่กรณี เช่น กิจกรรม
ที่สนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถ แก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกคน รวมทั้งการจัด
ทุนการศึกษา อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ 

5. งานติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามผลการด าเนินงานแนะแนวต่างๆ ที่จัดให้แก่ผู้เรียน 
การติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 2 งานคือ 
5.1 งานติดตามและประเมินผลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์

ในการช่วยเหลือผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงตนในด้านต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประเมินผลการด าเนินงานแนะแนวและงานอ่ืนๆของ
โรงเรียน 

5.2 งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาผลที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ
แนะแนวว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ได้ผลหรือไม่ ควรปรับปรุงพัฒนาอย่างไร  และควรขยาย
ผลต่อไปหรือไม่ เป็นต้น 

 
ระบบการด าเนินงานแนะแนว 
เพ่ือสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด การแนะแนวของ
สถานศึกษาจงึควรมีความชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น โดยมีจุดเน้นให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและ
เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม
แนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจะคัดกรองผู้เรียนเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ โดยกลุ่มปกติจะได้รับ
การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาตนเต็มศักยภาพจากผู้บริหารและครูทุกคน ส่วนกลุ่มพิเศษ เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษ ผู้มีปัญหาทางการเรียน ผู้พิการ ผู้มีปัญหาอ่ืนๆ จะเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลช่วยเหลือพัฒนา ส่งเสริม และเฝ้า
ระวังอย่างใกล้ชิดจากครูแนะแนว และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ซึ่งจะท างานเป็นทีม หากมีปัญหาที่ซับซ้อน
เกินไปอาจจะต้องร่วมมือกับจิตแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนท าตนให้
เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม 
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การด าเนินงานแนะแนวเพ่ือพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน จะเห็นได้ว่าการแนะแนวเป็นบทบาทของ
ครูทุกคน ที่จะต้องรู้จักและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมหรือบริการต่างๆเพ่ือส่งเสริม พัฒนา 
ป้องกัน แก้ไข โดยครูทุกคน ควรด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. คัดกรองผู้เรียนเพื่อจ าแนกผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษ 
3. ดูแล ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ในด้านต่างๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
4. พัฒนาระบบข้อมูลและภูมิความรู้ที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และจ าเป็นในการด าเนินชีวิต 
5. ประสานงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อการร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
6. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือการดูแลช่วยเหลือและส่ง

ต่อผู้เรียน 
7. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมพัฒนาผู้เ รียนทุกคน

รวมทั้งผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ตลอกจนผู้มีปัญหาชีวิตและสังคมให้
สามารถพัฒนาผู้มีความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพ 

8. ร่วมจัดบริการต่างๆ เช่น 
-  จัดบริการด้านสุขภาพ 
-  จัดหาทุนอาหารกลางวัน 
-  จัดหางาน 
-  จัดให้มีการฝึกงานและหารายได้ระหว่างเรียน 
-  จัดศูนย์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพ่ือการวางแผนชีวิต 
-  จัดบริการช่วยผู้เรียนที่มีปัญหา หรือความต้องการพิเศษ 
-  ติดตามผู้เรียนทั้งในปัจจุบันและจบการศึกษาแล้ว 

    ฯลฯ 
 

2) นิเทศ ติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ 
 
จะเห็นได้ว่าระบบการด าเนินงานแนะแนวสอดคล้องและเอ้ือต่อการท างานในระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียน ครูแนะแนวได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาตั้งแต่ปี 2544 ได้ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนางานมาจนประสบความส าเร็จในปัจจุบัน
โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี2551) ได้รับ
รางวัลดีเด่นระบบช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ปี 2548 -2551) และ
ด้านการแนะแนว ครูแนะแนวของโรงเรียน นางเพ็ญประภา   ซุยกระเดื่อง ได้รับรางวัลนักจิตวิทยาแนะแนว
ดีเด่น ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (ปี 2545) รางวัลครูเกียรติยศด้านแนะแนวในวันครู ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 (ปี2548) รางวัลครูจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ของศูนย์เครือข่ายครูแนะแนวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2551) และยังเป็นวิทยากรให้การอยรมด้านระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
3) มีผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานทั้งอย่างเป็นทางการ เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน เครือข่ายผู้ปกครองเป็นหูเป็นตา แจ้ง
รายงานพฤติกรรมนักเรียน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผู้น าชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาให้
การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น 

- ส่งอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยมาดูแลนักเรียนข้ามถนน และเดินทางมาโรงเรียนช่วงเช้าเย็น
หลังเลิกเรียน 

- เทศบาลต าบลพระลับ มอบถุงยังชีพ แก่นักเรียนยากจน 

- ชุมชนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนขาดแคลน เป็นประจ าทุกปี 

- เครือข่ายผู้ปกครองจัดผ้าป่าการศึกษา เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและแล
นักเรียน 

- ชุมชนบริจาคผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 

- วิทยากรในท้องถิ่นให้ความรู้ฝึกทักษะเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย การออกก าลังกาย 
การแปรรูปสมุนไพร การขับร้องเพลงกล่อมเด็ก หมอล า เป่าแคน การท าพานบายศรีสู่ขวัญ  

ฯลฯ 
 

4) มีการนิเทศ ก ากับติดตามประเมินผลพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โรงเรียนได้มีก าหนดให้มีการนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกวันที่ 1 -5 ของ
ทุกเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าระดับชั้น รองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนและผู้อ านวยการ
ตามล าดับ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากครูทุกคน 
 โรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารงาน ให้หัวน้าระดับชั้นมีบทบาทในการดูแลการปฏิบัติงาน
และให้คะแนนความดีความชอบ ท าให้สามารถก ากับติดตามงานได้เป็นอย่างดี 
 ในระดับชั้นมีการประชุมทุกสัปดาห์ เพ่ือแจ้งข่าวคราว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หาแนวทาง
แก้ปัญหานักเรียน 
 เมื่อสิ้นภาคเรียนมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู การจัดกิจกรรมโฮมรูม และสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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5) มีการผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะสามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาได้เป็นอย่างดีทุกปี แต่ก็ไม่
ละเลยที่จะปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามสถานการณ์ และยังคงมีการทบทวนการ
ปฏิบัติอย่างอยู่เสมอ เช่น ในปีการศึกษา 2552  มีค าสั่งโรงเรียนที่ 75/2552 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและ
ทักษะการสื่อสารกับผู้ปกครอง วันที่ 11 สิงหาคม 2552  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในช่วงสัปดาห์เยี่ยมบ้าน
นักเรียนของสพฐ. วันที่ 11-19 กรกฏาคม 2552 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ในสัปดาห์ประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน วันที่ 16 สิงหาคม 2552 มีการพัฒนาปรับปรุงงานโดยใช้วงจรคุณภาพ ตลอดปีการศึกษา  ในปีการศึกษา  
2553  มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ในวันที่ 24  พฤษภาคม  2553  
จัดอบรมนักเรียน YC  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  ประชุมพบปะผู้ปกครองตามหมู่บ้าน น าผลงานครูออก
เผยแพร่ภายนอก  จัดนิทรรศการ  มอบรางวัลการปฏิบัติงานครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นประจ าทุกปี 
 

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ปีการศึกษา  2551-2553 

 
โครงการอบรม  YC  

 โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาขึ้นในวันที่  4-5  สิงหาคม  2551  ได้ส่งนักเรียนจ านวน                      
30  คน  เข้าร่วมอบรม  ณ  ห้องสัมมนา  1  ชั้น  9  ตึกเพียรวิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โดยความร่วมมือของส านักงานพื้นที่การศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และโรงเรียน  คณะวิทยาการประกอบด้วย
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิต  มีทักษะการให้ค าปรึกษา  
สามารถให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่เพ่ือนได้  ช่วยเหลือเพ่ือนได้  โดยมีเนื้อหาการอบรมได้แก่  เรื่องวัยรุ่นกับเพ่ือน  
ทักษะชีวิต  การคิดเชิงบวก  การตัดสินใจการปฏิเสธ  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  ทักษะและขั้นตอนการให้ค าปรึกษา  
ฝึกการให้ค าปรึกษา  การสร้างเครือข่าย  YC  แนวทางเครือข่าย  YC  ในปี  2552-2553  จัดอบรมที่โรงเรียน                       
โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกเข้ามาให้การอบรมที่ห้องโสตทัศนศึกษา 
 ผลการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เรื่องดังกล่าวได้ฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา  ตาม
ขัน้ตอนที่ถูกต้อง  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  กล้าแสดงออก  มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  ในการให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือเพ่ือนต่อไป  มีแผนปฏิบัติการของชมรมเครือข่าย  YC 
 

โครงการอบรมขยายผล  YC  ไปยังตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน 
 โรงเรียนได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียน  ในห้องเรียนที่มีคุณสมบัติของการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา
ที่ดี  เช่น  รับฟังผู้อื่น  มีจิตอาสา  เข้าใจผู้อื่น  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ช่วยเหลือผู้อื่น  มีทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ห้องเรียนละ  2  คน  มีนักเรียนแกนน า  YC  ที่ผ่านการอบรมแล้ว  มาเป็นวิทยากร  มีนักเรียนเข้า
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ร่วมอบรมจากห้องต่างๆ  54  คน  จัด  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  3  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนในห้องเรียน  โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวัยรุ่นและเพ่ือน  (การวิเคราะห์ปัญหา  เเนวทาง
แก้ปัญหา  ภัยของวัยรุ่น  อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน)  ทักษะชีวิต  (ทักษะการสื่อสาร  การฟัง  การจัดการกับอารมณ์
และความเครียด  การตัดสินใจ  การปฏิเสธ)  การให้ค าปรึกษาและทักษะการให้ค าปรึกษา  วางแผนการปฏิบัติงาน
ตลอดปีการศึกษา 
 ผลการอบรมท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะการให้ค าปรึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม  จาก
แบบสอบถามความคิดเห็น  สรุปว่านักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ระดับดีมาก  เข้าใจวัตถุประสงค์ของการอบรม  
ระยะเวลาในการอบรมเหมาะสม  กิจกรรมสนุกน่าสนใจ  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  เป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของวิทยากรแกนน า  มีความพึงพอใจต่อภาพรวม     
ของโครงการในระดับดี  และเขียนแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า  โครงการนี้มีประโยชน์มากมายในเรื่องการให้
ค าปรึกษาเพื่อนๆขอให้จัดโครงการนี้อีกเรื่อยๆ  ให้เป็นโครงการประจ าโรงเรียนไปเลย  สนุกมาก  พ่ีๆวิทยากร                    
ท าดีทุกอย่าง 
 

กิจกรรมขยายผล  YC  สู่โรงเรียนอื่นๆ 
 เนื่องจากผลงานของครูแนะแนวผู้รับผิดชอบโครงการและนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา  ได้ผลเป็นที่ประจักษ์                          
จึงได้รับเชิญเป็นวิทยากรแกนน าในการอบรมนักเรียนยุวชนแนะแนว  ณ  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  มีนักเรียน                   
เข้าร่วมอบรมจ านวน  200  คน  ประกอบด้วย  นักเรียนโรงเรียน  แก่นนครวิทยาลัย  ขอนแก่นวิทยายน                              
และขามแก่นนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลช่วยเหลือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับวัยรุ่นยุคใหม่ในระดับห้องเรียน  และ
โรงเรียน 
 ผลการจัดกิจกรรมท าให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษาท่ีถูกต้อง                         
มีเครือข่าย  YC  ต่างโรงเรียน  นอกจากนั้น  วิทยากรแกนน าของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  2  จ านวน  3  คน                      
ที่ไปเป็นวิทยากรยังมีความภาคภูมิใจ  และม่ันใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

กิจกรรมยุวชนแนะแนว  YC  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน  YC  จ านวน  11  คน  ได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม   ได้น านักเรียน                         
เพ่ือนที่ปรึกษา  ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม  เลี้ยงอาหารกลางวัน  พูดคุยและให้ก าลังใจแก่น้อง                                   
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1  บ้านปากเปือย  ต าบลบึงเนียม  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  น้ าท่วมโรงเรียน                         
นักเรียนจ านวน  30  คน    ต้องมาอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว 
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ท าให้นักเรียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  ได้พูดคุย  ให้ค าปรึกษาและให้
ก าลังใจแก่ลูกน้องๆ 
 

โครงการอบรมคณะกรรมการนักเรียนประจ าหมู่บ้าน  (ค.ป.ม.) 
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 กิจกรรมจัดอบรมขึ้นคณะกรรมการนักรียนประจ าหมู่บ้าน ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  3  โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน  2  (สมาน  สุเมโธ)  มีเข้ารับการอบรม  59  คน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแกนน าเยาวชนประจ า
หมู่บ้าน  เป็นผู้ประสานงานและผู้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนในหมู่บ้านเดียวกัน  กิจกรรมการอบรมมีเนื้อหาเกี่ยวกับ  
ความเป็นมาและความคาดหวังของโรงเรียน  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนประจ าหมู่บ้าน  แนวทางการ
ด าเนินงาน  วางแผนการด าเนินงาน  มีค าขวัญในการปฏิบัติได้แก่  “รับผิดชอบ  เสียสละ  ท าหน้าที่เพ่ือส่วนรวม” 
 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนประจ าหมู่บ้าน  (ค.ป.ม.)  ได้แก่ 

1. ประสานงานกับโรงเรียน  เกี่ยวกับการมาเรียน  การขาดเรียน  การลา  การเจ็บป่วย  ของนักเรียน                   
ในหมู่บ้านตนเพ่ือแจ้งให้ทางโรงเรียนหาทางช่วยเหลือ  ป้องกัน  แก้ไขปัญหา 

2. ประสานงานกับโรงเรียน  และแจ้งให้โรงเรียนได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลนักเรียนในหมู่บ้าน  กรณีเกิด
ปัญหาต่างๆ  ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 

3. ประสานงานช่วยติดต่อสื่อสาร  ส่งเอกสารทางราชการ  ข่าวสารต่างๆ  ระหว่างโรงเรียน                        
นักเรียน  ครอบครัว  ผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านนั้นๆ 

4. ประชุมร่วมกับกลุ่มกิจการนักเรียน  เดือนละ  1  ครั้ง 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผลการด าเนินงาน  ท าให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  เห็นคุณค่าในตนเอง  เต็มใจใน
ความร่วมมือกับโรงเรียน  นักเรียนมีจิตส านึกในความรับผิดชอบ  เสียสละและท าหน้าที่เพ่ือสังคมพร้อมจะ
ลงมือในการปฏิบัติงาน 
 

โครงการอบรมนักเรียนแกนน า ลด ละ เลิกบุหรี่  สารเสพติด 
 กิจกรรมจัดอบรมขึ้น  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคาร  3  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน  สุ
เมโธ)  มีผู้เข้ารับการอบรม  66  คน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแกนน า ลด ละ เลิกบุหรี่ นักเรียนตระหนักใน
โทษของบุหรี่  รู้วิธีการ  แนวทางการลด ละ เลิกบุหรี่  แนะน าเพื่อนได้  โดยได้เชิญวิทยากร  เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  สถานีอนามัยประจ าต าบลพระลับ  มาให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียน 
 ในระหว่างการร่วมกิจกรรมนักเรียนได้ร่วมระดมพลังสมอง  แสดงความคิดเห็น  มีประเด็นที่
น่าสนใจคือ 
 1.  นักเรียนได้เห็นโทษของบุหรี่  ดังปรากฏในการตอบค าถามใบงานเรื่องโทษของบุหรี่  เช่น  ท าให้
เป็นหลอดเลือดหัวใจ  ท าให้เกิดมะเร็งในปอด  โรคถุงลมโป่งพอง  แก่ก่อนวัย  
 ริมฝีปากด า  ฟันเหลือง  เล็บเหลือง  ปากเหม็น  เหงือกด า  ความดันโลหิตสูง  มะเร็งกล่องเสียง  ต้อกระจก  
เกิดรอยย่น  แผลในกระเพาะอาหาร 
 
 

2. ความคาดหวังในการอบรมครั้งนี้  เช่น 
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“อยากเลิกบุหรี่  อยากลดการดื่มสุรา  ไม่อยากให้เพ่ือนสนิทติดบุหรี่  และดื่มสุราเหมือนกับ
ผม” 

“จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ผมจะเลิกบุหรี่ให้ได้” 
“ผมจะพยายามเลิกบุหรี่และเอาความรู้ที่ได้มาไปบอกเพ่ือนให้เลิกบุหรี่” 
“ผมจะเลิกในวันนี้และพรุ่งนี้  ผมจะไม่สูบ  เลิกได้พ่อ  แม่จะดีใจมากเลย” 
“ผมอยากเลิกสูบบุหรี่ให้ได้  และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ทุกชนิดครับ  และหันมาออก

ก าลังกายแทนเสพยาครับ” 
“ผมคาดหวังว่าจะเลิกบุหรี่ให้ได้  และผมจะท าให้คนรู้จักหรือเพ่ือนๆพ่ีๆให้เลิกบุหรี่  เพราะ

บุหรี่ท าให้คนเกิดโรคมะเร็ง  และได้ความรู้จากหมออนามัย  ต าบลพระลับ  เพ่ือเป็นแกนน าให้กับ
เพ่ือนๆพ่ีๆได้  และสามารถบอกผู้ใหญ่ในครอบครัวได้ว่าสูบบุหรี่ท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนได้” 
3. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานเรื่องนี้  สรุปจากใบงาน  เช่น 

- การเลิกบุหรี่เป็นสิ่งยากมาก  เวลาเลิกเพ่ือนก็จะมาชวน   

- เวลาเลิกเห็นเพ่ือนลองก็อยากจะกลับมาลองกับเพื่อน 

- ร าคาญ 

- หงุดหงิด  อยู่ยากเวลาไม่ได้สูบ 

- เวลาว่างไม่มีอะไรท า  ก็คิดอยากสูบ 

- เห็นพ่อสูบแล้วก็อดไม่ได้ 
ผลการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจถึงโทษของบุหรี่และสารเสพติด  และพร้อมที่จะเลิก

บุหรี่  สารเสพติด  มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขยายผลสู่เพื่อน  พี่น้องและบุคคลในครอบครัว  นอกจากนั้นในการร่วม
กิจกรรมนักเรียนยังกล้าแสดงออก  สนุกสนานกับกิจกรรม  ให้ความร่วมมือดีมาก 

 
โครงการอบรมเพศศึกษา 

กิจกรรมจัดอบรมขึ้นที ่ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  2  มีผู้เข้ารับการอบรม  150  คน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัย  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ทักษะการปฏิเสธ  โดยวิทยากร
จากสถานีอนามัยบ้านเลิงเปือย  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

การอบรมครั้งนี้ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัย  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ทักษะการ
ปฏิเสธ  อันเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 
 

โครงการครอบครัวอบอุ่นเครือข่ายผู้ปกครอง 
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เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 โดยวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลลูกในวัยรุ่น  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา  
มีเนื้อหาการอบรม  ได้แก่  เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดี  การสื่อสารให้ได้ใจลูก  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข  การ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ  มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  33  คน 

ระหว่างการด าเนินกิจกรรม  ผู้ปกครองมีความสนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อความ
ร่วมมือในการดูแลนักเรียน  เช่น   

ปัญหาการคบเพ่ือนต่างเพศ  มีวิธีการป้องกัน  แก้ไขโดย 
1. บอกลูกว่าถ้าจะคบก็อยู่ในความเหมาะสม 
2. อย่าท าในสิ่งที่ไม่ควรกระท า 
3. ถ้าจะคบจริงๆอย่าให้ความหวังมากเกินไป 
4. การคบเพ่ือนต่างเพศควรอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ 
5. ถ้ามีปัญหาหรือท าอะไรพลาดพลั้งไป  ให้ปรึกษาพ่อ แม่ก่อน 
6. ถ้ามีปัญหาเกิดข้ึน  พ่อแม่ก็ควรรับฟังและช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  ควรอบรมสั่งสอนอยู่

บ่อยๆ 
7. ถ้าจะไปมาหาสู่กันก็อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ 

ปัญหาความก้าวร้าว  มีวิธีการป้องกัน  แก้ไขโดย 

1.  พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์แก้ไข 

2. เวลาลูกพูดไม่ดี  บอกลูกให้มีสัมมาคารวะและรู้จักวางตัวในสังคม 

3. การควบคุมอารมณ์ของตนเองให้รู้จักว่าการกระท าที่แสดงออกมาไม่ดี  และแนะน าให้ลูกรู้จัก
ระงับอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดข้ึน 

4. บอกตัวเขาเองว่าถ้าไม่ตั้งใจเรียน  อนาคตข้างหน้าจะไม่ดี  ไม่มีความรับผิดชอบในตนเอง  และ
ความยากล าบากในอนาคตที่จะเกิด 

5. ช่วยแนะน าลูกเวลาที่ลูกคบเพ่ือน  ว่าควรท าอย่างไรต่อเพ่ือนในกลุ่ม  ถ้าเพ่ือนท าไม่ดีควร
แนะน าเพ่ือนบ้าง  และไม่ร่วมท าสิ่งไม่ดี 

6. บอกลูกสอนลูกให้รู้จักการขอโทษต่อสิ่งที่ตัวเองท าผิด 
ปัญหาซึมเศร้า  มีวิธีป้องกัน  แก้ไขโดย 

1. เอาใจใส่ 
2. ให้ก าลังใจ 
3. ให้ค าปรึกษาท่ีดีกับลูก 
4. ปลอบใจลูกไม่เคร่งเครียดกับลูกมาก 
5. ให้ความส าคัญกับลูก 
6. สอบถามมีปัญหาอะไรพอที่จะบอกพ่อ แม่ได้หรือไม่ 
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7. ท ากิจกรรมครอบครัว  พาลูกไปเที่ยว 
 
กิจกรรมที่ผู้ปกครองเสนอแนะให้มีขึ้นในโรงเรียน 

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย 
2. ร าเซิ้งประกอบจังหวะ  แต่งชุดพ้ืนเมือง 
3. ส่งเสริมการมีรายได้ 

ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  ท าให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลลูกในวัยรุ่น  การ
สื่อสารให้ได้ใจลูก  ปัญหา  สาเหตุ  แนวทางแก้ไข  การสร้างเครือข่ายและการร่วมมือ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เสนอแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นกับบุตรหลาน  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนุกกับกิจกรรม
กลุ่ม  จะเห็นได้จากการพูดคุยในกลุ่มด้วยความตั้งใจ  แสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึง  และแย่งกันออกมาน าเสนอหน้า
เวทีในช่วงการน าเสนอผลงาน  มีบรรยากาศเป็นกันเอง 

 
กิจกรรมอบรมผู้บริหาร  ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 1  เขต 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดอบรมครูในโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ  เพ่ือสร้างความตระหนักข้ึนในวันที่  12  กรกฎาคม  2551  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  
เรื่องโครงการการศึกษาและพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในสถานศึกษา  4  
ภูมิภาค  โดยมี  ดร.รุ่งแสง  อรุณไพโรจน์  เป็นวิทยากร  ครูให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม  แสดงความคิดเห็น  
วิเคราะห์สภาพปัญหา  หาแนวทางแก้ไข  และพร้อมลงมือปฏิบัติ 

ผลการอบรมท าให้ครูมีความตระหนักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมากยิ่งข้ึน  ได้รู้สภาพ
ปัญหาของนักเรียน  เป็นประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
โรงเรียนต่างๆที่เข้ารับการอบรมร่วมกัน 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่องทักษะการให้ค าปรึกษา 

โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครูเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการให้ค าปรึกษานักเรียนและข้ันตอนที่
ถูกต้อง  อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชั้น  โดยแบ่งครูออกเป็นระดับชั้น  ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น 

ผลการจัดกิจกรรม  ท าให้ครูเห็นความส าคัญของการให้ค าปรึกษา  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการให้ค าปรึกษา
และทักษะ  ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา  ได้แสดงความคิดเห็น  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากครูทุกคน 

 
 

กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมโฮมรูม 
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ในวันที่  9  สิงหาคม  2551  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมครูเพ่ือทบทวนการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ได้แบ่งกลุ่มครูออกเป็นระดับชั้น  ปรึกษาหารือ  
ร่วมกันปรับปรุงเอกสารคู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดกิจกรรมโฮมรูม  ที่ท าไว้และยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติมาตั้งแต่  ปี  2546  ได้น ามาปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยและถูกต้องตามหลักการมากขึ้น  มีการ
ปรับปรุงปี 2552  ปี2553  น ามาใช้ประโยชน์จนปัจจุบัน 

ในส่วนของกิจกรรมโฮมรูม  ได้เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหานักเรียนในแต่ละระดับชั้น  หาเนื้อหา
กิจกรรมโฮมรูมท่ีเหมาะสม  อันจะเป็นการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือส่งเสริมพัฒนาในด้านที่เหมาะสมตามนโยบาย
ของโรงเรียนและสภาพนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ผลการจัดกิจกรรม  ท าให้ได้คู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฉบับสมบูรณ์  ได้คู่มือการจัด
กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน  จ านวน  6  ระดับชั้น  6  เล่ม  โดยการจัดท าของคณะครูในแต่ละ
ระดับชั้นร่วมกันจัดท า  โรงเรียนได้น างบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มาพิมพ์จัดท ารูปเล่ม  แจกครูผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับชั้นทุกคน  เพ่ือเป็นคู่มือในการด าเนินงาน  กิจกรรมนี้
ได้รับความร่วมมือจากครูเป็นอย่างยิ่ง 

 
กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่โรงเรียนอื่นๆ 

โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แก่ครูโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  จ านวนครู  
30  คน  โรงเรียนได้จัดทีมวิทยากรให้ความรู้  จ านวน  6  คน  มีครูให้ความร่วมมือน าผลงานมาร่วมแสดงนิทรรศการ
จ านวน  20  คน  ให้โรงเรียนสีหราชเดโชชัย  โรงเรียนห้วยหว้า  โรงเรียนกุดพังทุยพัฒนาศึกษา  ขอนแก่นวิทยาลัย  
จังหวัดขอนแก่น  มัธยมยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคามและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผลการอบรมท าให้ครูโรงเรียนต่างๆ  มีความรู้ความเข้าใจ  ได้แนวทางในการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งยังไม่เคยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมาก่อนในโรงเรียน (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1)  ส่วนครูทีมวิทยากรของโรงเรียนได้ให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้
เข้ารับการอบรม  ท าให้เกิดความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะปฏิบัติเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 ได้ด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยความร่วมมือและ
สนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เริ่มตั้งแต่การร่วมวางแผน  การที่
มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรให้ความรู้  ส านักงานเขตพ้ืนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน  ให้ค าแนะน า  เป็นต้น  จึงท าให้
โรงเรียนได้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
 
 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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1) นักเรียนได้รับการพิทักษ์ คุ้มครองและดูแล 
นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองและดูแล จากโรงเรียน (ปกครอง ตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ควรได้รับตาม

กฎหมาย โรงเรียนก าหนดให้ครู 1 คน ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 20 คน มีการศึกษานักเรียนรายบุ คคล คัด
กรอง หากมีปัญหาช่วยเหลือทันที 

ผลจากการคัดกรองปัญหาที่พบคือครอบครัวหย่าร้าง ยากจน แตกแยก ขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองไป
ท างานต่างจังหวัด ผลสัมฤทธิ์ต่ า เบี่ยงเบนทางเพศ เหล้า บุหรี่ ผู้บริหารให้ความส าคัญ ขณะนี้เน้นแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์และความยากจน ปัญหาอื่นๆก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขเช่นกัน ครูที่ปรึกษามีบาบาทส าคัญใน
การแก้ปัญหา มีการรายงานการปฏิบัติงานทุกวันที่ 1-5 ของเดือน ผู้ปกครอง ครูแนะแนว เครือข่ายการดูแล
นักเรียนเช่น แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา มีส่วนร่วมในการร่วมมือแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนมีความปลอดภัย ได้รับการ
พิทักษ์ คุ้มครองและดูแลอย่างท่ังถึง 

 
2) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัว โดยการเรียนการ

สอนในวิชาสุขศึกษาพลศึกษา วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว และสอดแทรกในทุกรายวิชา จัดให้มีคาบ
กิจกรรมโฮมรูม ครูที่ปรึกษาได้พบนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี คาบท่ี 1 

มีข้อมูลนักเรียนที่มีอาการซึมเศร้า ทั้งระดับครูที่ปรึกษาและระดับโรงเรียนมีการด าเนินงานเพ่ือป้องกัน 
หรือช่วยเหลือ โดยครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่พบมี 1 คนเป็นนักเรียน ม.6 ปัญหาคือนักเรียนรู้สึก
ผิดหวัง ตั้งความหวังไว้สูง ญาติพ่ีน้องเรียนดี เป็นหมอ พยาบาล เครียด แยกตัว ไม่พูดกับใครพูดก็ไม่รู้เรื่อง ต้อง
ไปพบแพทย์ ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวได้ปรึกษาหารือ และหาแนวทางช่วยเหลือ ผู้ปกครองรับทราบปัญหา ส่ง
นักเรียนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวช ใช้ยาบ าบัด พักการเรียน 1 ภาคเรียน ปีนี้กลับเข้ามาเรียนใหม่ อาการ
ดีขึ้น แต่ยังคงต้องดูแลต่อไป 

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการปรับตัวนักเรียนร้อยละ 95 มี
ทักษะชีวิต แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่สังคม
ได้อย่างมีความสุข 

 
3)  นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน 
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน โดยการด าเนินการของครูที่ปรึกษา 

และโรงเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 5ฝ่ายคือผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว 
ผู้ปกครอง นักเรียน YC ในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน พฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม จิตใจ 
เช่น จัดกิจกรรมนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สอนเสริมนักเรียนติวสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อบรมเรื่อง
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เพศศึกษา มารยาท การรับประทานอาหาร การนั่งสมาธิ ประกวดมารยาทงามอย่างไทย ให้ทุนการศึกษาทุน
อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าชุดนักเรียน หนั งสือเรียน แนะแนวเรื่องการปรับตัว คลินิกให้
ค าปรึกษาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อนช่วยเพื่อน ส่งเสริมการแข่งขันความสามารถพิเศษทุกประเภท ดนตรี 
กีฬา วิชาการ เป็นต้น 

ผลการพัฒนาอย่างรอบด้าน ในระดับโรงเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนได้รับรางวัลมากมายทั้งด้านการร้อย
มาลัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชนะเลิศการขับร้องเพลงกล่อมเด็ก แข่งขันตระกร้อ ชาย หญิง 
ระดับประเทศ ได้รับรางวัลนักเรียนยอดเยี่ยมแห่งปีในปีการศึกษา 2551 จ านวน 296 คน ปี 2552  จ านวน  
305  คน  ปี  2553  จ านวน  320  คน  ในประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านผลการเรียนดี  
2. ด้านความเป็นผู้น า  
3. ด้านความซื่อสัตย์ เสียสละและความมีน้ าใจ  
4. ด้านความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  
5. ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
6. ด้านการสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  
7. ด้านความมีระเบียบวินัย  
8. ด้านมีความรับผิดชอบ  
9. ด้านการเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว  
10. ด้านความประพฤติท่ีดีและชักจูงมิให้มั่วสุมอบายมุข  
11. ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม  
12. ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   
13. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
14. ด้านมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
15. ด้านการมีทักษะกระบวนการในการท างานและการจัดการ  
16. ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
17. ด้านความกตัญญูกตเวที  

โรงเรียนได้มีการส่งเสริมการท าความดี มีสมุดบันทึกความดี ธนาคารโรงเรียน โครงการคนเก่งคนดีศรีดอนพลับ 
โครงการหายได้คืน การประกวดแฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นการเปิดโอกาสและส่งผลให้
นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองรอบด้าน. 
 
 
 


