
 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานแต่งตั้งครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรยีนนักศึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

        ผู้รับผิดชอบ    หลักฐาน  
        

       งานครูที่ปรึกษา       1. รายช่ือนักศึกษาทัง้หมด 
       งานทะเบียน       2. จำนวนกลุ่ม/จำนวนห้องเรียน 
 
 
       งานครูที่ปรึกษา       1. รายช่ือครทูั้งหมด 
       งานบุคลากร 
 
 
       งานครูที่ปรึกษา       1. คำสั่งฉบับร่าง 
 
 
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ      1. คำสั่งฉบับร่าง 
 
 
       งานบรหิารงานทั่วไป      1. คำสั่งฉบับร่าง 
       รองฯ ฝ่ายบรหิารทรัพยากร 
 
 
       ผู้อำนวยการ       1. คำสั่งฉบับจรงิและสำเนา 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

แบ่งกลุ่มผู้เรียนแยกตามสาขาวิชา 

เตรียมข้อมูลครูประจำสถานศึกษา 

ร่างคำสั่ง 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอร่างคำสั่ง 

ผู้อำนวยการลงนาม 

แจ้งเรียนเพื่อทราบคำสั่ง 

 

 

สิ้นสุด 

แก้ไขปรับปรุง 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานจัดทำคู่มือครูท่ีปรึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา  

 

        ผู้รับผิดชอบ              หลักฐาน  
         

       งานครูที่ปรึกษา    1. ระเบียบ สอศ. 
                     2. ระเบียบ ศธ. 
           3. พรบ.เด็กและเยาวชน พ.ศ.2546 
            4. ระเบียบหอพกั 
        

งานครูที่ปรึกษา   1. คำสั่งคณะกรรมการ    
        
        งานครูที่ปรึกษา   1. บันทึกขออนุญาตประชุม 
           2. ระเบียบวาระประชุม 
           3. บันทึกรายงานการประชุม 
 
       คณะกรรมการยกร่างคู่มือ   1. คู่มือครุที่ปรึกษาฉบบัร่าง 
 
       คณะกรรมการพจิารณาคู่มอื 
        
 
       คณะกรรมการยกร่างคู่มือ    1. คู่มือทีป่รึกษา (ฉบบัร่าง) 
 
 
       ผู้อำนวยการ         
 

                                                                                  งานครูที่ปรึกษา     1. คู่มือครุที่ปรกึษาฉบับสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน้ 

จัดหาระเบียบเอกสารที่เก่ียวข้อง 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

ประชุมคระกรรมการ 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

เสนอขออนุมัติ 

สิ้นสุด 

จัดทำคู่มือ (ฉบับร่าง) 

ผู้อำนวยการพิจารณา 

จัดพิมพ์รูปเล่ม 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานจัดทำข้อมลูประวัติและพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

         ผู้รับผิดชอบ     หลักฐาน  
         

        ครูที่ปรึกษา            1. แบบฟอรม์กรอกประวัต ิ
        งานครูที่ปรึกษา   
 
 
        ครูที่ปรึกษา        1. แบบฟอร์มกรอกประวัติ   
     
 

นักเรียนนกัศึกษา       1. แบบฟอร์มประวัติที่กรอก    
       ข้อมูลแล้ว 

 
       ครูที่ปรึกษา        
      ไม่ถูกต้อง    งานทะเบียน 
 
 
                                
                                        ถูกต้อง 

ครูที่ปรึกษา                1. แบบฟอรม์ประวัติที่กรอก    
งานครูที่ปรึกษา       ข้อมูลแล้ว 

                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

เตรียมแบบฟอร์ม 

ชี้แจงความเข้าใจ 

กรอกประวัติ 

ตรวจสอบประวัติ 

สิ้นสุด 

จัดเก็บประวัติ 

-ครูที่ 

ปรึกษา 

-งานอ่ืนๆ 

 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษารายบคุคล 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

        ผู้รับผิดชอบ     หลักฐาน  
         

       ที่ปรกึษา       1. คู่มือครทูี่ปรึกษา 
       งานครูที่ปรึกษา   
 
 
       ครูที่ปรึกษา       1. แบบฟอรม์ประวัติรายบุคคล 
         
 
       งานครูที่ปรึกษา        1. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา 
        ครูที่ปรึกษา 
        
       ครูที่ปรึกษา  
         ไม่ผ่าน   งานครูที่ปรึกษา 
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ   
 
 
        
     
ผ่าน    แจ้งผู้ปกครอง 

 
       ครูที่ปรึกษา        1. บันทึกรายงานผล 
       งานครูที่ปรึกษา 

รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ 
ผู้อำนวยการ  

 
   
           
 
                                                                             

เริ่มต้น 

เตรียมคู่มือนักศึกษา 

เตรียมประวัตินักศึกษา 

บันทึกการให้คำปรึกษา 

พิจารณาแก้ไขและ 

ให้การช่วยเหลือ 

 

รายงานผู้บังคับบัญชา 

สิ้นสุด 

-งาน 

ปกครอง 

ผู้บริหาร 

-งานอ่ืนๆ 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานประชุมผูป้กครอง 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

        ผู้รับผิดชอบ    หลักฐาน   
         

       งานครูที่ปรึกษา       1. โครงการประชุมผูป้กครอง  
    
 
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ(ผู้เห็นควร)  1. โครงการประชุมผู้ปกครอง  
       ผู้อำนวยการ (ผู้อนุมัต)ิ              ทีผ่่านการอนุมัติ  
 
 
       คณะกรรมการ        1. คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ  
 
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ        
       งานครูที่ปรึกษา                 1. บันทึกขออนุญาตประชุม  
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ      2. ระเบียบวาระการประชุม  
               3. บันทึกรวบรวมการประชุม  
       คณะกรรมการ       1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
       ครูที่ปรึกษา       2. รูปถ่าย  
       คณะกรรมการ       1. คู่มือครุที่ปรึกษา   
               2. แบบฟอร์มต่างๆ  
               3. ผลการเรียนทุกภาคเรียน  
       คณะกรรมการ      1. โปรแกรมนำเสนอ 
                  Power point 
 
 
       คณะกรรมการ                 1. แบบประเมินผล 
 
       คณะกรรมการ                 1.บันทึกสรุปรายงานผล 
 
                                                                                  
 

เริ่มต้น 

เสนอโครงการประชุมผู้ปกครอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครอง 

เสร็จสิ้น 

พิจารณาอนุมัติ 

จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องและสถานที่ 

ประชุมผู้ปกครอง 

ประเมินโครงการ 

สรุปรายงานผล 

แก้ไขปรับปรุง 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

งานเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

งานครูท่ีปรึกษา 

 

         ผู้รับผิดชอบ     หลักฐาน  
       c 
 
 

       งานครูที่ปรึกษา       1. โครงการเยี่ยมบ้าน  
                   นักศึกษา   
          
    ไม่อนุมัติ   รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ     1. โครงการเยี่ยมบ้าน  
       ผู้อำนวยการ                       นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัต ิ
    อนุมัต ิ

       งานครูที่ปรึกษา       1. คำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ  
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ  
 
       งานครูที่ปรึกษา                 1. บันทึกขออนญุาตประชุม   
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ              2. ระเบียบวาระการประชุม   
               3. บันทึกรวบรวมการประชุม   
       คณะกรรมการ                   1. แบบบันทึกการเยีย่มบ้าน   
       ครูที่ปรึกษา                      2. รูปถ่าย 
 
       คณะกรรมการ          1. บันทึกสรปุผลการ 
       ครูที่ปรึกษา                   ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
 
 
        
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

เสนอโครงการประชุมผู้ปกครอง 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษา 

เสร็จสิ้น 

พิจารณาอนุมัติโครงการ 

รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละครั้ง 

-ใหค้ ำปรึกษำ 

-สมัภำษณ์

ผูป้กครอง 

-ผูน้  ำชุมชน 

ฯลฯ 

แก้ไขปรับปรุง 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

งานสรุปประเมนิผลประจำปีการศึกษา  

งานครูท่ีปรึกษา  

 

        ผู้รับผิดชอบ     หลักฐาน   
       งานครูที่ปรึกษา       1. บันทึกขออนุญาตประชุม 
                                  2. ระเบียบวาระการประชุม 
               3. บันทึกรายงานการประชุม 
       งานครูที่ปรึกษา       1. แบบบันทกึการปฏิบัติงาน 
       ครูที่ปรึกษา           ของครูที่ปรึกษาต่างๆ 
 
       งานครูที่ปรึกษา       1. สรุปผลโครงการต่างๆ 
                  ประจำปีการศึกษา 
 
       งานครูที่ปรึกษา                1. สรุปผลการประเมินผลการ  
                  ปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 
         
     ไม่เห็นชอบ  รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ      1. สรปุประเมินผลการปฏิบัติ  
                 งานประจำปีการศึกษา  
  
   เห็นชอบ    งานครุที่ปรึกษา                 1. บันทึกรายงานผล   
       งานบรหิารงานทั่วไป  
                                                                                  
 

ผู้อำนวยการ      1.บันทึกรายงานผลทีผ่่านการ              
                 พิจารณา  
 

งานครูที่ปรึกษา    1.รูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน     
               ประจำปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ประชุมครูที่ปรึกษา 

รวบรวมผลการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา 

รวบรวมสรุปโครงการประจำปีการศึกษา 

ตรวจสอบผลความถูกต้อง 

รายงานผล 

สิ้นสุด 

จัดทำสรุปประเมินผล 

ผู้อำนวยการพิจารณา 

เผยแพร่ 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 



 

 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  

งานโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา  

งานครูท่ีปรึกษา  

 

        ผู้รับผิดชอบ     หลักฐาน     
         

       งานครูที่ปรึกษา       1. โครงการป้องกันแก้ปญัหา     
                                           การออกกลางคัน    
       งานครูที่ปรึกษา       1. บันทึกเสนออนมุัติโครงการ     
               2. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา    
                   การออกการคัน    
 ไม่อนุมัติ      รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ              1. โครงการป้องกันแก้ไขปญัหา   
       ผู้อำนวยการ           การออกการคัน  
          อนุมัต ิ

       งานครูที่ปรึกษา                  1. บันทึกขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง  
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ          คณะกรรมการ  
               2. คำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการ  
 

       งานครูที่ปรึกษา           1. บันทึกขออนุญาตประชุม  
       รองฯ ฝ่ายพฒันาฯ      2. ระเบียบวาระการประชุม  
               3. บันทึกรายงานการประชุม 
 

       คณะกรรมการ       1. แบบสำรวจสภาพปัญหา 
               2. ผลการวิเคราะห ์

       คณะกรรมการ        1. สรุปและกำหนดปญัหา 
 

       คณะกรรมการ       1. บันทึกมอบหมายผู้รบัผิดชอบ 
 

       คณะกรรมการ                 1. แบบบันทกึการติดตาม 
 

       คณะกรรมการ                  1. แบบรายงานผลการช่วยเหลือ  
 

       คณะกรรมการ                  1. บันทึกรายงานผล  
               2. สรุปรายงานผล 
       งานครุที่ปรึกษา                 1. รูปเล่มโครงการ 

เริ่มต้น 

จัดทำโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการออกการคัน 

เสนอขออนุมัติโครงการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ 

ประชุมคณะกรรมการ 

สิ้นสุด 

กำหนดปัญหาที่สามารถแก้ไขได้และปัญหาที่แก้ไข

ไม่ได้ 

มอบหมายปัญหาให้กับผู้เก่ียวข้องเพื่อศึกษาหา

แนวทางช่วยเหลือแก้ไข 

ติดตามผลการช่วยเหลือ  

ศึกษาสภาพและวิเคราะห์ปัญหาการออกการคัน 

รายงานผลการช่วยเหลือ 

สรุปผลรายงานผล 

จัดเก็บเอกสาร 

ปรับปรุง 


