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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานและแนวทาง               
ในการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ข้ันพื้นฐาน 2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ               
เด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3) ทดลองและประเมินการ                
ใช้รูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 4) เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกีย่วกับการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การวิจัย   
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย 4 ระยะ ดังนี้  ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพ
การด าเนินงาน และแนวทางในการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการด าเนินการ 2 ข้ันตอนย่อย ดังนี้ ข้ันตอน
ที่ 1.1 ศึกษาสภาพการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสังเคราะห์เอกสาร ข้ันตอนที่ 1.2 ศึกษาแนวทางในการด าเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์  
ผู้ปฏิบัติงานการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรยีน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง จ านวน 
5 คน กลุ่มผู้อ านวยการกลุ่ม ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 5 คน และกลุ่ม
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศ                                     
(Best Practice)  จ านวน 5 คน  ระยะท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ก าหนด
ข้ันตอนในการด าเนินการ 4 ข้ันตอนย่อย ดังนี้ ข้ันตอนที่ 2.1 สังเคราะห์ผลการศึกษาในระยะที่ 1 ข้ันตอนที ่
2.2 ยกร่างรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้ันตอนที่ 2.3 ตรวจสอบร่างรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด้านความถูกต้อง 
ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยใช้การสนทนา                       
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กลุ่ม (Focus Group) ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับ
ด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน 
15 คน ดังนีป้ระกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 
ข้ันตอนที่ 2.4 ปรับปรุงรูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระยะท่ี 3 การทดลองและประเมินการใช้รูปแบบ                   
ความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้น ารูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน                
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่พัฒนาข้ึนไปทดลองใช้ 2 แห่ง ได้แก่ส านักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9               
โดยเก็บข้อมูลจากผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู                    
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 358 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน                       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ตามตาราง Krejcie 
and Morgan (1970) และได้มาด้วยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi Stages Random Sampling)                
ระยะท่ี 4 การน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับด าเนินงานคุ้มครอง                      
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 11 คน  
 

 1. สรุปผลกำรวิจัย  
 

   1.1) สภาพการด าเนินงาน และแนวทางในการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน                     
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

      1.1.1) สภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง (Prevention)               
มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน มีการก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการและคู่มือในการพฒันาการบรหิารจัดการอย่างเปน็ระบบ มีการด าเนินงาน
อย่างต่อ เนื่ อง  ถูกจุด  เป็นประโยชน์และครอบคลุมแนวปฏิบัติและประสานเครือข่าย                           
โดยใช้สารสนเทศในการพัฒนาการมีสว่นร่วมที่ชัดเจน ด้านการคุ้มครองเด็ก (Protection) เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการบริหารจัดการนั้นยังขาดความต่อเนื่อง เช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างระดับนโยบาย 
ระดับขับเคลื่อนนโยบายและระดับปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติ  ซึ่งผู้ปฏิบัติ              
ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการตามโปรแกรมสารสนเทศภายใต้ช่ือศูนย์ช่วยเหลือสังคม   
หรือ  OSCC (One Stop Crisis Center) จึ งท าให้ขาดการด า เนินงานอย่างต่อ เนื่ อง ถูกจุด                 
และน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) ยังขาดความ
คล่องตัวเป็นเอกภาพ เช่ือมโยงในระดับต่างๆ ไม่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติ  ในด้านการมีส่วนร่วมกับ                   
ทุกภาคส่วน (Participation) ในส่วนของการบริหารจัดการนั้นยังขาดรูปแบบวิธีการส่งเสริม                
และพัฒนา เช่ือมโยงแนวปฏิบัติ จากระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติการ            
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ไม่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติ ด้านการติดตาม ด้วยกระบวนการเชิงบวก (Positive Monitoring) 
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการนั้นยังไม่มีความต่อเนื่อง เช่ือมโยงระดับนโยบาย                        
สู่การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่ครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติ  
  1.1.2) ปัญหาการปฏิบัติงาน พบว่า มีการด าเนินทุกครั้งทีเ่กิดปญัหาข้ึนกับเด็กนักเรยีน 
ส่วนกลางต้องลงพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งขาดการเช่ือมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติและระดับนโยบาย 
ท าให้ การแก้ปัญหาหรือการช่วยเหลือเด็กไม่ทันเวลาหรือเหตุการณ์ 
  1.1.3) ความต้องการการปฏิบัติ งาน  พบว่า ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน                 
ระดับนโยบาย ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนกับเด็กได้ทันเ วลา                      
ทันต่อเหตุการณ์ และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องการ             
ให้การด าเนินงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ความร่วมมือ               
ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการท าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
                1.1.4)  แนวทางการบริหารจัดการในการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ                   
เด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ในส่วนของฝ่ายนโยบาย               
ระดับกระทรวงควรมีการก าหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่ผู้ปฏิบัติที่จะขับเคลื่อน
และน ามาใช้กับการด าเนินงาน เพื่อประสานการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ทั่วถึง                   
และเป็นระบบผู้ขับเคลื่อนในระดับเขตพื้นที่สามารถประสานการบริหารงานตามกรอบนโยบาย                
แนวปฏิบัติและภารกิจสู่ผู้ปฏิบัติระดับโรงเรียนให้เป็นผู้ด าเนินงานอย่างถูกต้อง และเป็นระบบต่อไป
ตามโครงสร้างที่วางไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป ฏิบัติงานได้ทันเหตุการณ์แนวทางแก้ ไข                      
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน 
ควรมีแนวทางยุทธศาสตร์การด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
ที่เป็นการเฉพาะ 
           1.2) รูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประกอบด้วย 
4 ส่วน คือ ส่วนที่  1 ส่วนน า ประกอบด้วย หลักการแนวคิดของรูปแบบ และวัตถุประสงค์             
ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน               
และระดับปฏิบัติการ ส่วนที่ 3 แนวทางการน ารูปแบบไปใช้ ส่วนที่ 4 เงื่อนไขความส าเร็จ ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

 
ส่วนท่ี 1 ส่วนน ำ หลักกำรแนวคิด และวัตถุประสงค์ ท่ีใช้ในกำรพัฒนำรูปแบบ 
ส่วนท่ี 2 องค์ประกอบรูปแบบ 

  
ส่วนท่ี 3 แนวทำงกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
ส่วนท่ี 4 เง่ือนไขควำมส ำเร็จ 
 

  

รูปแบบควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน  
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

 

 1.3) รูปแบบความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน                
ที่พัฒนาข้ึน เมื่อน ารูปแบบไปทดลองและประเมินการใช้และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม                         
การจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และครู มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวมของรูปแบบ                 
อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ในด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ( X =4.66, S.D.=0.29) ด้านความเป็นไปได้  มี ค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่สุด                
( X = 4.65, S.D.=0.24) ด้านความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.66, 
S.D.=0.18) 
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1.4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ผู้วิจัยได้จัดไว้ 3 ระดับ ประกอบด้วย             
ระดับนโยบาย ระดับขับเคลื่อน และระดับปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
         1.4.1) ระดับนโยบำย   

  1.4.1.1) กระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้    
1) ก าหนดนโยบายความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ    

เด็กนักเรียน 
2) ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
3) ก าหนดกรอบแนวทาง แนวปฏิบัติในการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่ผู้ปฏิบตัิ

ที่จะขับเคลื่อนและน ามาใช้กับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเพื่อ
ประสานการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างรัดกุม ทั่วถึงและเป็นระบบ 

4) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างจริงจังและทั่วถึง  

5)  ส่ ง เ สริม  สนับสนุนการจัดตั้ งอ ง ค์กร เครือ ข่ ายความร่วมมือ                        
การด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

6) ก าหนดให้มีการประเมินผลความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
               1.4.1.2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรก าหนดแนวทางความ
ร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้ 

1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 

2) ก าหนดกลไกการใช้กฎหมาย ประกาศ ค าสั่งและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

3) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4) สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงานให้แก่
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

5) จัดสวัสดิการและให้ความคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
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6) ยกย่อง ชมเชย บ ารุงขวัญและก าลังใจพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

7) จัดตั้งองค์กรเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

8) ติดตาม และประเมินผลความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

1.4.2) ระดับขับเคลื่อน 
1.4.2.1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรก าหนดแนวความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียนดังนี้ 
1) สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและความสนใจให้กับผู้บริหาร             

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ                  
เด็กนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

3) จัดท าแผนการปฏิบัติงานความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

4) ก าหนดให้มีทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานความร่วมมือการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เฝ้าระวังเหตุประจ าเขตพื้นที่การศึกษา ที่พร้อมปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์และทันเวลา 

5) สนับสนุนการจัดกิจกรรมความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6) จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอ  

7) พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานความร่วมมือการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

8) ส่งเสริมสนับสนุน ให้ขวัญ ก าลังใจพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

9) สรุปผล รายงานผลการปฏิบัติงานระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด 

1.4.3) ระดับปฏิบัติกำร 
1.4.3.1) สถำนศึกษำ 
การด าเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน ในระดับสถานศึกษาควรมีแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
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1) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน 

2) จัดท าแผนงาน โครงการส่งเสริมความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

3) คัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดยมีการ
ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

4) ประเมินพื้นที่เสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา  
5) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี

คุณภาพ 
6) ก าหนดภาระงานแนวทางและมาตรการส่งเสริมความร่วมมือการ

ด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ไว้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพความร่วมมือการ

ด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
8) สร้างระบบการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน  

9) สรุปรายงาน และประเมินผลความร่วมมือการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 
 

 
 


