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1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
2. ขอบเขต   

ใช้ควบคุมเฉพาะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิงเท่านั้น 
 

3. นิยาม 
3.1 คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน  หมายถึง  ครูท่ีได้รับแต่งต้ัง 
  ตามคําสั่งโรงเรียน  ทําหน้าท่ีบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 
3.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  กระบวนการดําเนินการช่วยเหลือนักเรียน
 ท่ีมีข้ันตอน ชัดเจน  พร้อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ   
 และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได้  โดยครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก 
 ในการดําเนินงาน  และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องท้ังในและนอกสถานศึกษา 
 มีส่วนร่วม 
3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หมายถึง  องค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วย 
 ตัวแทนหน่วยงาน  ซ่ึงมีส่วนในการจัดการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็น
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนสงวนหญิง 
3.4 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  หมายถึง  ผู้ปกครอง  ตัวแทนองค์กรภาครัฐและ 
 เอกชนท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ  เพ่ือปฏิบัติภารกิจในการพัฒนา  
 แก้ไขปัญหานักเรียน  และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน  โรงเรียน  และ
 นักเรียน 
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4. หน้าท่ีรับผิดชอบ 

4.1 ผู้อํานวยการโรงเรียน  มีหน้าท่ี 

- บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมี 
  ประสิทธิภาพตามวิธีการและเครื่องมือท่ีสถานศึกษากําหนดข้ึนใช้ในระบบ 
  4.2 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ี 
   - ประชุม  ชี้แจง  ทําความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่ผู้เก่ียวข้อง 
   - กํากับดูแล/นิเทศ/ติดตาม และปรับปรุงส่งเสริมแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามระบบท่ีสถานศึกษากําหนด 
   - ประเมินผลและรายงานผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้อํานวยการโรงเรียน 
  4.3 คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ี 
   - ทบทวน เสนอแนะ  ส่งเสริม  พัฒนา  การดําเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
  4.4 หัวหน้างานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ี 
   - กํากับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้เก่ียวข้อง 
  4.5 หัวหน้างานสํานักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ี 
   - รวบรวมสถิติข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพฤติกรรมนักเรียน 
  4.6 หัวหน้าคณะ  มีหน้าท่ี 
   - กํากับ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ 
    ครูท่ีปรึกษา 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในคณะ 
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4. หน้าท่ีรับผิดชอบ (ต่อ) 
  4.7 ครูท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี 
   - รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   - คัดกรองนักเรียน 
   - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

- จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขช่วยเหลือนักเรียน 
   -  ส่งต่อนักเรียน  (ถ้ามี) 
   - รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อผู้เก่ียวข้อง 
  4.8 ครูผู้สอน มีหน้าท่ี 
   -  จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันแก้ไขและพัฒนานักเรียน 
  4.9 ครูแนะแนว  มีหน้าท่ี 
   -  สนับสนุนครูท่ีปรึกษาและผู้เก่ียวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4.10 นักเรียน  มีหน้าท่ี 
   -  สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4.11 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีหน้าท่ี 
   -  สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4.12 เครือข่ายผู้ปกครอง  มีหน้าท่ี 
   -  สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4.13 ผู้ปกครอง  มีหน้าท่ี 
   -  สนับสนุนให้ความร่วมมือ  วางแผน  ร่วมกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
     ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหานักเรียน 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนประชุมทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ปีละ  1 ครั้ง  เม่ือรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนเห็นสมควร   
  โดยดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เรื่อง  การทบทวนข้อตกลงกับ   
  Stakeholder (มฐ.-บร.-4) 

5.2 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ประชุมชี้แจงระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง  ก่อนเปิดภาคเรียนท่ี  1 

5.3. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและหัวหน้างานฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน   
 กํากับ  ดูแล  นิเทศ  ติดตาม  การปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.3 หัวหน้าคณะ  กํากับ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ของ ครูท่ีปรึกษาในคณะ 
5.4 หัวหน้าคณะรายงานผลการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในคณะ 
 ต่อรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
 ก่อนปิดภาคเรียน 

 5.6 ครูท่ีปรึกษาดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  ได้แก่ 
  5.6.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  5.6.2 การคัดกรองนักเรียน 
  5.6.3 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

5.6.4 การจัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข  ช่วยเหลือ 
5.6.5 การส่งต่อ  (ตามคู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่อง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 5.7 ครูท่ีปรึกษาบันทึกหลักฐาน  และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ส่งหัวหน้าคณะภาคเรียนละ  1  ครั้ง  ก่อนปิดภาคเรียน 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 

5.8 ครูผู้สอนดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน             
เรื่อง  การควบคุมกระบวนการ:การจัดการเรียนการสอน   

5.9 ครูแนะแนวดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน     
เรื่อง  บริการแนะแนว  และมาตรฐานการปฏิบัติงาน    

 เรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร   
 5.10 ผู้ปกครองดําเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังนี้ 
  -  เข้าร่วมประชุม  วางแผน  หาแนวทางในการพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหา 
   นักเรียน ร่วมกับสถานศึกษา 
  -  ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับสถานศึกษา 
  -  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
 5.11 หัวหน้างานสํานักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนรวบรวมสถิติข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ
   นักเรียน รายงานต่อรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   ก่อนเปิดภาคเรียน  
 5.12 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  สรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือ 
  ต่อผู้อํานวยการโรงเรียน  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ก่อนเปิดภาคเรียน 

5.13 รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนดําเนินการ  เรื่อง  เครือข่ายผู้ปกครอง  
        ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เรื่อง  งานสัมพันธ์ชุมชน  ครูทุกคนในโรงเรียนกํากับดูแล
 นักเรียนตามคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 

 5.15  ครูทุกคนในโรงเรียนลงโทษนักเรียนท่ีกระทําความผิดตามระเบียบโรงเรียนสงวนหญิง 
ว่าด้วย การควบคุมพฤติกรรมนักเรียนในปีการศึกษานั้น 
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5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  (ต่อ) 
 5.16 ครูทุกคนในโรงเรียนลงโทษนักเรียนตามข้ันตอนในคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 
  หากพบว่านักเรียนกระทําการใด  ๆ  ท่ีไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน   
  แต่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบโรงเรียนสงวนหญิงด้วยการควบคุมพฤติกรรมนักเรียน   
  ให้แจ้งรองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทราบ  เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป 

5.17 หากพบว่านักเรียนกระทําพฤติกรรมความดี  ให้ครูท่ีพบว่านักเรียนกระทําพฤติกรรม
ความดีเพ่ิมคะแนนความประพฤติให้กับนักเรียน  ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบโรงเรียน
สงวนหญิง  ว่าด้วย  การควบคุมพฤติกรรมนักเรียน 

5.18 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายบันทึกพฤติกรรมนักเรียนลงในระบบเครือข่ายข้อมูล  (LAN)   
 ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
5.19 หัวหน้างานสํานักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  รายงานพฤติกรรมนักเรียน 
 ต่อผู้ปกครอง  เดือนละ  1  ครั้ง 
5.20 ในกรณีท่ีครู  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนหรือผู้อํานวยการโรงเรียน 

พิจารณาเห็นว่ามีปัญหาท่ีควรแก้ไข  ให้ดําเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
เรื่อง การแก้ไขและป้องกัน   

 
6. เอกสารอ้างอิง 
  6.1 มฐ.-บร.-4   เรื่อง  การทบทวนข้อตกลงกับ  Stakeholder 
  6.2 มฐ.-วก.-11 เรื่อง  การแก้ปัญหานักเรียนท่ีคาดว่าจะไม่จบหลักสูตร 

6.3    มฐ.-วก.-2  เรื่อง  การควบคุมกระบวนการ:การจัดการเรียนการสอน   
  6.4 มฐ.-วก.-13 เรื่อง  การบริการแนะแนว 
  6.5 มฐ.-บร.-8  เรื่อง  การแก้ไขและป้องกัน 
  6.6 มฐ.-บท.-4  เรื่อง  งานสัมพันธ์ชุมชน 
  6.7 คู่มือครู 
  6.8 คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

หมายเลขเอกสาร : มฐ.-กก.-1 

โรงเรียนสงวนหญิง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

 วันท่ีเริ่มใช้  : 1 พฤษภาคม 2557 

 หน้าท่ี   :  7   ใน  10 

 
7. บันทึกคุณภาพ 
 

รายการ วิธีการจัดเก็บ เก็บโดย ระยะเวลาท่ี
เก็บ 

7.1 บันทึกการประชุมของฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียน 

7.2  ข้อมูลการควบคุมพฤติกรรม 
       นักเรียนในระบบเครือข่าย (LAN) 
7.3  รายงานสถิติพฤติกรรมนักเรียน 
       ประจําภาคเรียน 
7.4   บันทึกการรับเอกสารท่ีใช้ใน 
       งานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
7.5  บันทึกการส่งต่อ 
7.6  บันทึกรายงานพฤติกรรมนักเรียน 
 
7.7 บันทึกข้อตกลงของผู้ปกครอง 
7.8 รายงานพฤติกรรมนักเรียนถูกตัด 

คะแนนความประพฤติรวม 
100 คะแนน 

7.9  บัญชีหนังสือเชิญผู้ปกครอง 
 
7.10  บันทึกการทําความดีของนักเรียน 
7.11  บันทึกสรุปการคัดกรองนักเรียน 
         เป็นคณะ 

สมุด 
 

ฮาร์ดดิสก์ 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
ฮาร์ดดิสก์ 

 
แฟ้ม 
แฟ้ม 

 
 

เล่ม 
 

เล่ม 
แฟ้ม 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

ครูท่ีปรึกษา 
หัวหน้างานสํานักงาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
หัวหน้าคณะ 
หัวหน้างาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

หัวหน้างาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

นักเรียน 
หัวหน้างานสํานักงาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

3  ปีการศึกษา 
 

3  ปีการศึกษา 
 

3  ปีการศึกษา 
 
1  ปีการศึกษา 

 
3  ปีการศึกษา 
3  ปีการศึกษา 

 
3  ปีการศึกษา 
3  ปีการศึกษา 

 
 

3  ปีการศึกษา 
 
1  ปีการศึกษา 
1  ปีการศึกษา 

 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

หมายเลขเอกสาร : มฐ.-กก.-1 

โรงเรียนสงวนหญิง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

 วันท่ีเริ่มใช้  : 1 พฤษภาคม 2557 

 หน้าท่ี   :  8  ใน  10 

 
7. บันทึกคุณภาพ (ต่อ) 
 

รายการ วิธีการจัดเก็บ เก็บโดย 
ระยะเวลาท่ี

เก็บ 
7.12  บันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนด้านต่าง ๆ เป็นคณะ 
7.13  บันทึกสรุปผลการส่งเสริม 
         ความสามารถพิเศษเป็นคณะ 
7.14  บันทึกสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
         ท้ังโรงเรียน  แยกเป็นคณะ 
7.15  บันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนด้านต่าง ๆ ท้ังโรงเรียน  
         แยกเป็นคณะ 
7.16 บันทึกสรุปผลการส่งเสริม

ความสามารถพิเศษท้ังโรงเรียน   
         แยกเป็นคณะ 
7.17  แบบบันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนแยกเป็นคณะ   
7.18  แบบบันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง 
7.19  สมุดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7.20  ทะเบียนคุมเกียรติบัตรความประพฤติ 

เรียบร้อย 
7.21  ทะเบียนคุมเกียรติบัตรความประพฤติ 
         ดี 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
 
 

แฟ้ม 
 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
 

แฟ้ม 
แฟ้ม 

 
แฟ้ม 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

 
หัวหน้างานสํานักงาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้างานสํานักงาน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้าคณะ 
หัวหน้างานสํานักงาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
หัวหน้างานสํานักงาน 

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

1  ปีการศึกษา 
 

1  ปีการศึกษา 
 

1  ปีการศึกษา 
 

1  ปีการศึกษา 
 
 

1  ปีการศึกษา 
 
 

1  ปีการศึกษา 
 

1  ปีการศึกษา 
 

1  ปีการศึกษา 
3  ปีการศึกษา 
 
3  ปีการศึกษา 

 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

หมายเลขเอกสาร : มฐ.-กก.-1 

โรงเรียนสงวนหญิง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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 วันท่ีเริ่มใช้  : 1 พฤษภาคม 2557 

 หน้าท่ี   :  9  ใน  10 

 
8. เอกสารแนบ   
  8.1 เอกสารแนบ  1  ส.ญ.-กก.-1 แบบแจ้งความผิดนักเรียน 
  8.2 เอกสารแนบ  2  ส.ญ.-กก.-3 แบบบันทึกการรับเอกสารท่ีใช้ในงาน 
    ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  
  8.3 เอกสารแนบ  3  ส.ญ.-กก.-4 แบบเชิญผู้ปกครอง 
  8.4 เอกสารแนบ  4  ส.ญ.-กก.-7 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 
  8.5 เอกสารแนบ  5  ส.ญ.-กก.-8 แบบบันทึกข้อตกลงของผู้ปกครอง 
  8.6 เอกสารแนบ  6  ส.ญ.-กก.-9 แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนถูกตัดคะแนน 
    ความประพฤติ  รวม  100  คะแนน 
  8.7 เอกสารแนบ  7  ส.ญ.-กก.-22 แบบบันทึกการทําความดีของนักเรียน 
  8.8 เอกสารแนบ  8  ส.ญ.-กก.-29 แบบรายงานสถิติพฤติกรรมนักเรียนประจําภาคเรียน 
  8.9 เอกสารแนบ  9  ส.ญ.-กก.-42 ทะเบียนคุมเกียรติบัตรความประพฤติเรียบร้อย 
  8.10 เอกสารแนบ  10  ส.ญ.-กก.-43 ทะเบียนคุมเกียรติบัตรความประพฤติดี 
  8.11 เอกสารแนบ  11  ส.ญ.-กก.-60 สมุดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
  8.12 เอกสารแนบ  12  ส.ญ.-กก.-61 แบบบันทึกการส่งต่อ 
  8.13 เอกสารแนบ  13  ส.ญ.-กก.-63 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนแยกเป็นคณะ 
  8.14 เอกสารแนบ  14  ส.ญ.-กก.-65 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนท้ังโรงเรียนแยกเป็นคณะ 
  8.15 เอกสารแนบ  15  ส.ญ.-กก.-67 แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ แยกเป็นคณะ 
  8.16 เอกสารแนบ  16  ส.ญ.-กก.-69 แบบสรุปผลการส่งเสริมความสามารถพิเศษแยกเป็นคณะ 
  8.17 เอกสารแนบ  17  ส.ญ.-กก.-71 แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแยกเป็นคณะ 
  8.18 เอกสารแนบ  18  ส.ญ.-กก.-73 แบบสรุปรายงานผลการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
    โรงเรียนสงวนหญิง 
  8.19 เอกสารแนบ  19  ส.ญ.-กก.-74 แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
 
 



 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง 

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

หมายเลขเอกสาร : มฐ.-กก.-1 

โรงเรียนสงวนหญิง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

วันท่ีเริ่มใช้  : 1 พฤษภาคม 2557 

 หน้าท่ี   :  10  ใน  10 

 
9. เอกสารแนบ  (ต่อ) 
  8.20 เอกสารแนบ  20  ส.ญ.-กก.-81 แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ   ท้ังโรงเรียน 
    แยกเป็นคณะ 
  8.21 เอกสารแนบ  21  ส.ญ.-กก.-82 แบบสรุปผลการส่งเสริมความสามารถพิเศษท้ังโรงเรียน  
    แยกเป็นคณะ 
 
หมายเหตุ   การบันทึกคะแนนความดีกรณีทําชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้ดูจากสารสนเทศฝ่าย 
   ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 


