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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเป%นธรรม
นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป,, นางพิสมัย ดอนสมจิตร,
นางลักษณพรรณ ศรีวงศ0แสง, นางมะลีจันทร0 ภูถมทอง,
นางกนกวรรณ พันธ0ไสว และคณะ
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 2
สนองมาตรฐานดาน
ขอ 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 9, 10
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป%นกําลัง
ของชาติใหเป%นมนุษย0ที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป%นพลเมือง
ไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป%นประมุข มี
ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป%นตอการศึกษาการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเป%นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพ การพัฒนาที่สําคัญ คือ การพัฒนาที่สมดุลอยางเป%นองค0รวมทุกดาน เพื่อความเป%นมนุษย0ที่
สมบูรณ0 มีพื้นฐานทางจริยศาสตร0ความเป%นคนดีทั้งรางกาย สติปGญญา อารมณ0และสังคม ผูเรียนทุกคน
ตองสรางองค0ความรู ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู และคุณลักษณะอันพึงประสงค0 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเป%นสวนหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนไดนําองค0ความรู ทักษะจากการเรียนรูและประสบการณ0ของผูเรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป%นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย และมีจิตสํานึกสาธารณะที่ดีงาม
เป%นคนมีปGญญาในการใชทักษะชีวิต การคิด การสื่อสารการแกปGญหา และการใชเทคโนโลยี และเป%นคน
มีความสุขในการดําเนินชีวิตอยาง โดยอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค0พอเพียงโดยอยูรวมกับ
ผูอื่นในสังคมไดอยางสรางสรรค0
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จึงจัดทําโครงการ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ ความถนัด ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิ
ภาวะ รวมทั้งปลูกฝGงและสงเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนใหเป%นประโยชนตอสังคม โดยเปKดโอกาสใหครู
พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญ0ชาวบาน องค0กร และหนวยงานอื่น มีสวนรวมในโครงการระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนดวย
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2.2 เพื่อใหครู และนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญ0
ชาวบาน องค0กรและหนวยงานอื่น รวมจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
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2.3 เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรค0 ในการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร
3. เป,าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคน
3.1.2 ครูและนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556 พอแม ผูปกครอง
ผูนําชุมชน ปราชญ0ชาวบาน องค0กรและหนวยงานอื่น รวมจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคน
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556 รอยละ 90 มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค0ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด ความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคนตาม
วัตถุประสงค0
3.2.2 ครู และนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556 พอแม ผูปกครอง
ผูนําชุมชน ปราชญ0ชาวบาน องค0กร และหนวยงานอื่น จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหนักเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัยปลอดจากยาเสพติด
3.1.3 นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร ทําใหโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดทุก
ประเภท รอยละ 90
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย กําหนดจัดทําโครงการ ในระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ0 จังหวัด
กาฬสินธุ0 มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด
ความตองการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ จึงจัดโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น
4.2 แตงตั้งครูรับผิดชอบจัดทําโครงการ
4.3 จัดทําโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กําหนดวัตถุประสงค0ใหเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพโรงเรียน
4.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4.5 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ จากแบบสอบถาม สรุป
ประเมินผลและรายงานโครงการ
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5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 25,000 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจายดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
25,000
5.2 เงินสนับสนุนคาใชจายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา
-

บาท
บาท
บาท

กิจกรรมและรายละเอียดคาใชจายงบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 งานคัดกรอง
- เก็บขอมูลนักเรียน/ศึกษาเป%น
รายบุคคล/คัดกรอง/เยี่ยมบาน/
สงเสริมนักเรียน/โฮมรูม/ การให
คําปรึกษา/ปTองกัน แกไขปGญหา/
การสงตอ/ระเบียบวินัยนักเรียน
2 งานประชาสัมพันธ
- ประชุมผูปกครอง/จัดตั้งเครือขาย
ผูปกครอง
- ประชุมเครือขายผูปกครอง
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
3 ครูตํารวจ (ครู D.A.R.E.)
- แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/ประสานงาน จัดหาครูตํารวจ
จัดการเรียนรู ชั้นประถมศึกษาปNที่ 6
4 To be number one
- แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดตั้งชมรม to be number
one/จัดเวทีแสดงออก/จัดประกวด
สงเขาแขงขัน

ลักษณะการจาย
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน
-

4,000

-

-

10,000

-

-

4000

-

-

2,000

-

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

16 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557
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ที่

กิจกรรม

ลักษณะการจาย
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน

5 บานหลังเรียนกองรอยอาสาเสมา
2,000
รักษเฉลิมพระเกียรติ
- แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดหาวิทยากร/ทําการฝ]ก
นักเรียนตนแบบและนักเรียนกลุม
เสี่ยง
6 รณรงคตEอตานยาเสพติดเนื่องใน
3,000
วาระตEาง ๆ
- แตงตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดนิทรรศการ/รณรงค0ตอตาน
รวมทั้งสิ้น
2,5000
(รายละเอียดคาใชจาย ถัวจายทุกรายการตามจายจริง)

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

-

-

16 พฤษภาคม 2556
ถึง
31 มีนาคม 2557

-

6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
1.ครู รวมจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
1.แบบสอบถาม
2.ครู นักเรียน พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญ0 2.แบบสังเกต
ชาวบาน องค0กรและหนวยงานอื่น รวมจัดระบบการ 3.แบบประเมินผล
ดูแลชวยเหลือนักเรียน
3.นักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน0ตามความถนัด ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร ทําใหโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
ทุกประเภท รอยละ 98

วิธีวัดและประเมินผล
1.สอบถาม
2.สังเกต
3.ประเมินผล

7. ผลที่คาดวEาจะไดรับ
7.1 ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน บรรลุตามวัตถุประสงค0
7.2 ครู นักเรียน พอแม ผูปกครอง ผูนําชุมชน ปราชญ0ชาวบาน องค0กร และหนวยงานอื่น
รวมจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหนักเรียนปลอดจากยาเสพติด
7.3 นักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด และความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร ทําใหโรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดทุกประเภท รอยละ 98
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ วรรณศิลป,)
(นางสุธิดา ศรีโสภา)
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย
ตําแหนง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย

(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นายนคร ไผพูล)
ตําแหนง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย
(ลงชื่อ)
ผูอนุมัติโครงการ
(นายพีรพงษ0 โลหะมาศ)
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย

