
แผนการดำเนินงาน “เด็กดี วิถีคุณภาพ” 

โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 

สภาพปัจจุบัน  แนวทางการพัฒนา เป้าหมายเด็กดี วิถีคุณภาพ การดำเนินงาน ปฏิทินดำเนนิงาน 
นักเรียนมีความคิด
เป็นของตัว 
แสดงออกพฤติกรรม
สวนทางกับผู้ใหญ่ 
การแต่งกายไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ
ของโรงเรียน 

๑.มีระบบดูแลช่วยเหลือและ 
คุ้มครองนักเรียน (Love 
Smart)  
๒.มีธรรมนญูโรงเรียน  
๓.โรงเรียนมีการดำเนินงานท่ี 
เข้มแข็งตามพระบรมราโชวาท  
๔.มีระบบการดูแลครู  
๕.มีส่ือสร้างสรรค์ เด็กดี  
วิถีคุณภาพ 

๑.เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น 
เด็กด ีวิถีคุณภาพ  
๒.เพื่อเป็นข้อตกลงความร่วมมือของ
คณะคร ูบุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ท่ีต้องร่วมกันจัดการศึกษา และ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ 
เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพ  
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินงานท่ี 
เข้มแข็งตามพระบรมราโชวาท ด้าน
คารวะ ธรรม สามัคคีธรรม และปัญญา
ธรรม  
๔. เพื่อดูแลครู มีการให้ขวัญและกำลังใจ
ครู ให้ครูอดทน อดกล้ัน ผู้บริหารส่ง
กำลังใจให้ ครูหลากหลายวิธี ให้คำชม 
และการสรรเสริญในบางโอกาส  
๕. เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งส่ือสร้างสรรค์ท่ี
เป็น ประโยชน์และเกี่ยวข้อง เด็กดี วิถี
คุณภาพให้ นักเรียนได้พัฒนาความรู ้

๑.โครงการ/กิจกรรมการดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
๒.การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน  
๓.ดำเนินกิจกรรมด้านคารวะ 
ธรรม สามัคคีธรรม และ 
ปัญญาธรรม  
๔. การให้ขวัญและกำลังใจครูท่ี 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับ
การปกป้องและเชิดชูเกียรต ิ
การมอบเกียรติบัตรใน 
กิจกรรมต่าง ๆ  
๕. พัฒนาความรู้ โดยส่ือ 
สร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้นักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง นำไป
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

๑. มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. มกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๓. มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔  
๔. มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
๕. มีนาคม – กันยายน ๒๕๖๔ 



๑.แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 
๑.มีระบบดูแล
ช่วยเหลือและ 
คุ้มครองนักเรียน 
(Love Smart)  

๑.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  
๒.กำหนดแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกบัการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรยีนในสถานศึกษา  
๓.กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผล  
๕.มีระบบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.มีธรรมนญูโรงเรียน  ๑. มีข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับสถานศึกษา  
๒. มีการประชุม หารือ จัดการศึกษาและวางแผนดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนให้เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพร่วมกัน  
๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
๔.เปิดเวที หรือช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไก  
ของสภานักเรียน นักเรียนแกนนำ เปิดช่องทางติดต่อผ่านระบบไลน์ระหว่างผู้อำนวยการกับนักเรียนเพื่อรับฟังความคิดเห็น 

๓.โรงเรียนมีการ
ดำเนินงานท่ี เข้มแข็ง
ตามพระบรมราโชวาท  

๑. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคารวะธรรม  
๒. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสามัคคีธรรม  
๓. มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านปัญญาธรรม 

๔.มีระบบการดูแลครู  แต่งต้ังคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน รอง ผอ./ท่ีได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนสำนักงานเขต ผู้แทน
กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รองกิจการนักเรียนหรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าท่ี  
๑.การมอบหมายหน้าท่ีครูท่ีปรึกษา ให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และทำรู้จักซึ่งกันและมีสัมพันธ์ภาพอันดีด้วยกัน  
๒.การให้ครูท่ีปรึกษาได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน  
๓.ฝ่ายบริหาร มีการให้ขวัญและกำลังใจครูในการทำงานท้ังคำชม และหลากหลายวิธี ในการดูแลครูท่ีดำเนินงานและได้รับผลกระทบให้มีขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  
๔ การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ หรือเกียรติบัตร เมื่อครูดำเนินงานประสบความสำเร็จ  
๕.ดูแลช่วยเหลือ เยี่ยวยาครูผู้ท่ีได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม 



แนวทางการพัฒนา กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 
๕.มีส่ือสร้างสรรค์ เด็ก
ดี วิถีคุณภาพ 

๑.มีส่ือหลากหลายในการสร้างการรับรู้ในการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบ วินัยของสถานศึกษา  
๒.มีส่ือ แนวทางในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  
๓.มีการแลกเปล่ียน เรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนเห็นต่าง ได้มีความรู้ในการพัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.เป้าหมายเด็กดี วิถีคุณภาพ 

เป้าหมายเด็กดีวิถีคุณภาพ เป้าหมายการดำเนินงาน 
๑.ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน เป็น
เด็กดี วิถีคุณภาพ 

๑.นักเรียนรับฟงัความคิดเห็นของผู้อื่น  
๒.นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมความประพฤติเป็นเด็กดี วิถีคุณภาพ  
๓.สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔ ผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนเป็น
เด็กดีวิถ ีคุณภาพ 

๒.เพื่อเป็นข้อตกลงความ ร่วมมือ
ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสภานักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน ท่ีต้องร่วมกัน
จัดการศึกษา และ ดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครอง นักเรียนให้เป็น   
เด็กด ีวิถีคุณภาพ 

๑. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
๒. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการ 
ดำเนินงานท่ีเข้มแข็งตาม       
พระบรมราโชวาท ด้านคารวะ
ธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้าน 
ปัญญาธรรม 

๑. ด้านคารวะธรรม -การเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    - การเคารพและแสดงความเอื้อเพื่อซึ่งกันและกัน  
    - การใช้คำพูดอย่างเหมาะสมตามฐานะของตนอย่างสุภาพไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  
    - ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ท้ังกาย วาจา  
    - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยวิจารณญาณ  
    - การใช้เสรีภาพของขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี  
 
 



เป้าหมายเด็กดีวิถีคุณภาพ เป้าหมายการดำเนินงาน 
๓. เพื่อให้โรงเรียนมีการ 
ดำเนินงานท่ีเข้มแข็งตาม       
พระ บรมราโชวาท ด้านคารวะ
ธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้าน 
ปัญญาธรรม (ต่อ) 

๒. ด้านสามัคคีธรรม  
    - การประสานประโยชน์โดยถือประโยชน์ของส่วนร่วมหรือของชาติเป็นท่ีต้ัง  
    - การตั้งใจทำงานร่วมกันอย่างเต็มใจไม่มีประโยชน์แอบแฝง  
    - การยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง  
    - การรับผิดชอบต่อหน้าท่ีได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าท่ีต่อสังคม  
    - การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนในกลุ่มและสังคม 
๓. ด้านปัญญาธรรม  
- การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
- รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี  
- การใช้เหตุผลและความถูกต้องในการตัดสินปัญหา  
- การร่วมคิดและร่วมตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 
 - การพยายามอภิปรายปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะจนทำให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม  
- การใช้วิธีการออกเสียงเมื่อเกิดกรณีเห็นต่างท่ีมีเหตุผลท่ีดีด้วยกันจนไม่อาจให้กลุ่มหันไปทางใดทางหนึ่งได้ 

๔. เพื่อดูแลครู มีการให้ขวัญ และ
กำลังใจครู ให้ครูอดทน อดกล้ัน 
ผู้บริหารส่งกำลังใจให้ครู 
หลากหลายวิธี ให้คำชม และ 
การสรรเสริญในบางโอกาส 

เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานครูให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
เป็น  เด็กดี วิถีคุณภาพ 

๕. เพื่อสร้างการรับรู้ ส่งส่ือ 
สร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์และ
เกี่ยวข้อง เด็กดี วิถีคุณภาพให้ 
นักเรียนได้พฒันาความรู ้

นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจในกฎ ระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคม การยอมรับซึ่งกันและซึง่ การพัฒนา
ตนเองให้เป็นเด็กดี วิถีคุณภาพ 



๓. การดำเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 
๑. โครงการ/กิจกรรมการดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
๒. กำหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
๓. ประชุม/พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง ในดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา  
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล  
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

๒.การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน  
 

๑. ทำข้อตกลงความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกับสถานศึกษา 
๒. มีการประชุม หารือ จัดการศึกษาและวางแผนดูแลช่วยเหลือและคุ้มนักเรียนให้เป็นเด็กดีวิถีคุณภาพร่วมกัน 
๓.เปิดเวที หรือช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดย
ผ่านกลไกของสภานักเรียน นักเรียนแกนนำ หรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 

๓.ดำเนินกิจกรรมด้าน        
คารวะธรรม สามัคคีธรรม และ
ปัญญาธรรม  

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม  
๒. กำหนดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) และกิจกรรมนักเรียน  
๓. อบรมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ท้ัง ๓ ด้าน  
๔. กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล  
๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 

๔. การให้ขวัญและกำลังใจครูท่ี 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการ 
ปกป้องและเชิดชูเกียรติ การ 
มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมต่าง  

๑.สถานศึกษากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ครูผู้ได้รับกระทบในการดำเนินงาน อาทิ การจัดต้ังกองทุนเพื่อช่วยเหลือครู  
๒.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุท่ีเกิดขึ้นกับครู และผู้ได้รับผลกระทบ  
๓.ปะสานองค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกับสังคม     
ประกันชีวิต เป็นต้น  
๔. มอบเกียรติบัตร หรือเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จ 
 
 



แนวทางการพัฒนา กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน 
๕. พัฒนาความรู้ โดยส่ือ 
สร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ 
นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องนำไปพฒันา
ความรู้ ความเข้าใจ  

๑. จัดหาส่ือสร้างสรรค์ ในการพัฒนานักเรียน  
๒. ศึกษาค้นคว้า ส่ือความรู้ มัลติมีเดียหลากหลายใช้พัฒนานักเรียน  
๓. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๔.ปฏิทินดำเนินงาน 

มาตรการในการรายงานเหตุ แนวทางการดำเนินงาน 
๑. โครงการ/กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔ 
๒. การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๓. ดำเนินกิจกรรมด้านคารวะธรรม สามัคคีธรรม และ ปัญญาธรรม มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ 
๔. การให้ขวัญและกำลังใจครูท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับการปกป้องและ     
เชิดชูเกียรติ การมอบเกียรติบัตรในกิจกรรมต่าง 

มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔ 

๕. พัฒนาความรู้ โดยส่ือสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักเรียน ผู้เกี่ยวข้องนำไป
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ 

 


