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ช่ือโครงการ   ระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
แผนงบประมาณ   สร�างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให�ท่ัวถึงและเป%นธรรม 
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นายสุรศักด์ิ วรรณศิลป,, นางพิสมัย ดอนสมจิตร,  

นางลักษณพรรณ ศรีวงศ0แสง,  นางมะลีจันทร0 ภูถมทอง,  
นางกนกวรรณ พันธ0ไสว และคณะ                      

สนองกลยุทธ� สพฐ.         ข�อท่ี  2  
สนองมาตรฐานด�าน  ข�อ 1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 9, 10 
ระยะเวลาดําเนินการ       16  พฤษภาคม 2556 – 31  มีนาคม  2557 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มุ�งพัฒนาผู�เรียนทุกคน ซ่ึงเป%นกําลัง

ของชาติให�เป%นมนุษย0ท่ีมีความสมดุลท้ังด�านร�างกาย  ความรู�  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป%นพลเมือง
ไทยและพลโลก  ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย0ทรงเป%นประมุข มี
ความรู�และทักษะพ้ืนฐาน  รวมท้ังเจตคติท่ีจําเป%นต�อการศึกษาการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอด
ชีวิต  โดยมุ�งเน�นผู�เรียนเป%นสําคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว�าทุกคนสามารถเรียนรู� และพัฒนาตนเองได�เต็มตาม
ศักยภาพ  การพัฒนาท่ีสําคัญ  คือ  การพัฒนาท่ีสมดุลอย�างเป%นองค0รวมทุกด�าน  เพ่ือความเป%นมนุษย0ท่ี
สมบูรณ0  มีพ้ืนฐานทางจริยศาสตร0ความเป%นคนดีท้ังร�างกาย  สติปGญญา  อารมณ0และสังคม  ผู�เรียนทุกคน
ต�องสร�างองค0ความรู�  ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู�  และคุณลักษณะอันพึงประสงค0  กิจกรรมพัฒนา
ผู�เรียนเป%นส�วนหนึ่งท่ีช�วยให�ผู�เรียนได�นําองค0ความรู�  ทักษะจากการเรียนรู�และประสบการณ0ของผู�เรียนมา
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพ่ือเป%นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย  และมีจิตสํานึกสาธารณะท่ีดีงาม 
เป%นคนมีปGญญาในการใช�ทักษะชีวิต  การคิด  การสื่อสารการแก�ปGญหา  และการใช�เทคโนโลย ี และเป%นคน
มีความสุขในการดําเนินชีวิตอย�าง  โดยอยู�ร�วมกับผู�อ่ืนในสังคมได�อย�างสร�างสรรค0พอเพียงโดยอยู�ร�วมกับ
ผู�อ่ืนในสังคมได�อย�างสร�างสรรค0  

โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จึงจัดทําโครงการ ระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  เพ่ือพัฒนาผู�เรียน
อย�างรอบด�าน  เต็มตามศักยภาพ  ตามความสนใจ  ความถนัด  ความต�องการ  เหมาะสมกับวัยและวุฒิ
ภาวะ  รวมท้ังปลูกฝGงและส�งเสริมจิตสํานึกในการบําเพ็ญตนให�เป%นประโยชนต�อสังคม โดยเปKดโอกาสให�ครู 
พ�อแม�  ผู�ปกครอง  ผู�นําชุมชน  ปราชญ0ชาวบ�าน  องค0กร  และหน�วยงานอ่ืน  มีส�วนร�วมในโครงการระบบ
การดูแลช�วยเหลือนักเรียนด�วย 
 

2.  วัตถุประสงค�     
         2.1  เพ่ือให�ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  

2.2  เพ่ือให�ครู  และนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย พ�อแม�  ผู�ปกครอง  ผู�นําชุมชน  ปราชญ0
ชาวบ�าน  องค0กรและหน�วยงานอ่ืน  ร�วมจัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
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         2.3  เพ่ือให�นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  มีความคิดริเริ่มสร�างสรรค0  ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สังคม  และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด  ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 

3.  เป,าหมาย 
       3.1  เชิงปริมาณ 
   3.1.1  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนทุกคน  

3.1.2  ครูและนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  ปNการศึกษา 2556   พ�อแม�  ผู�ปกครอง  
ผู�นําชุมชน  ปราชญ0ชาวบ�าน  องค0กรและหน�วยงานอ่ืน  ร�วมจัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนทุกคน 

3.1.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556  ร�อยละ 90  มีความคิด 
ริเริ่มสร�างสรรค0ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด  ความสนใจในลักษณะ
อาสาสมัคร 
       3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนทุกคนตาม 
วัตถุประสงค0 

3.2.2  ครู และนักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556  พ�อแม� ผู�ปกครอง  
ผู�นําชุมชน ปราชญ0ชาวบ�าน องค0กร และหน�วยงานอ่ืน จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  ทําให�นักเรียน
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัยปลอดจากยาเสพติด 

3.1.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย ปNการศึกษา 2556  จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม   
และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด  ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  ทําให�โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดทุก
ประเภท ร�อยละ 90 
 

4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  กําหนดจัดทําโครงการ  ในระหว�างวันท่ี 16  พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

ถึง  วันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557   ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ0 จังหวัด
กาฬสินธุ0  มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 
 4.1  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางพัฒนาผู�เรียนตามศักยภาพ ความสนใจ  ความถนัด 
ความต�องการ  เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  จึงจัดโครงการระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียนข้ึน  

4.2  แต�งต้ังครูรับผิดชอบจัดทําโครงการ 
4.3  จัดทําโครงการระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  กําหนดวัตถุประสงค0ให�เหมาะสม  

สอดคล�องกับสภาพโรงเรียน 
4.4  แต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5  แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  จากแบบสอบถาม  สรุป 

ประเมินผลและรายงานโครงการ 
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5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได�รับจัดสรร  25,000 บาท)  
โดยใช�เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�ายดังนี้ 

    5.1  เงินอุดหนุนรายหัว    25,000   บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช�จ�ายจัดการศึกษา      -       บาท 
 5.3  เงินรายได�สถานศึกษา                      -              บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช�จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน 

1 งานคัดกรอง 
- เก็บข�อมูลนักเรียน/ศึกษาเป%น
รายบุคคล/คัดกรอง/เยี่ยมบ�าน/
ส�งเสริมนักเรียน/โฮมรูม/ การให�
คําปรึกษา/ปTองกัน แก�ไขปGญหา/ 
การส�งต�อ/ระเบียบวินัยนักเรียน 

- 4,000 - 

16 พฤษภาคม 2556 
ถึง 

31 มีนาคม 2557 

 

2 งานประชาสัมพันธ� 
- ประชุมผู�ปกครอง/จัดต้ังเครือข�าย
ผู�ปกครอง 
- ประชุมเครือข�ายผู�ปกครอง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- 10,000 - 

3 ครูตํารวจ (ครู D.A.R.E.) 
- แต�งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/ประสานงาน จัดหาครูตํารวจ 
จัดการเรียนรู� ชั้นประถมศึกษาปNท่ี 6  

- 4000 - 

4 To be number one 
- แต�งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดต้ังชมรม to be number 
one/จัดเวทีแสดงออก/จัดประกวด
ส�งเข�าแข�งขัน 

- 2,000 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบการดําเนินงาน งบลงทุน 

5 บ�านหลังเรียนกองร�อยอาสาเสมา
รักษ�เฉลิมพระเกียรติ 
- แต�งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดหาวิทยากร/ทําการฝ]ก
นักเรียนต�นแบบและนักเรียนกลุ�ม
เสี่ยง 

- 2,000 - 

16 พฤษภาคม 2556 
ถึง 

31 มีนาคม 2557 

 

6 รณรงค�ตEอต�านยาเสพติดเนื่องใน
วาระตEาง ๆ 
- แต�งต้ังคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจง/จัดนิทรรศการ/รณรงค0ต�อต�าน 

- 3,000 - 

รวมท้ังส้ิน - 2,5000 - 
(รายละเอียดค�าใช�จ�าย  ถัวจ�ายทุกรายการตามจ�ายจริง) 
 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1.ครู ร�วมจัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
2.ครู นักเรียน พ�อแม� ผู�ปกครอง ผู�นําชุมชน ปราชญ0
ชาวบ�าน องค0กรและหน�วยงานอ่ืน ร�วมจัดระบบการ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
3.นักเรียน จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน0ตามความถนัด ความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร ทําให�โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติด
ทุกประเภท ร�อยละ 98 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกต 
3.แบบประเมินผล 

1.สอบถาม 
2.สังเกต 
3.ประเมินผล 

 

7. ผลท่ีคาดวEาจะได�รับ 
7.1  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย  จัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  บรรลุตามวัตถุประสงค0 
7.2  ครู  นักเรียน  พ�อแม�  ผู�ปกครอง  ผู�นําชุมชน  ปราชญ0ชาวบ�าน  องค0กร  และหน�วยงานอ่ืน                 

ร�วมจัดระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน  ทําให�นักเรียนปลอดจากยาเสพติด 
7.3  นักเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  และสาธารณประโยชน0ตามความถนัด  และความสนใจใน

ลักษณะอาสาสมัคร  ทําให�โรงเรียนปลอดสิ่งเสพติดทุกประเภท  ร�อยละ 98 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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      (ลงชื่อ)                             ผู�เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)                              ผู�เสนอโครงการ 
                  (นายสุรศักด์ิ  วรรณศิลป,)                               (นางสุธิดา  ศรีโสภา) 
       ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย          ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย     
 
 

(ลงชื่อ)                               ผู�เห็นชอบโครงการ 
                                                       (นายนคร  ไผ�พูล) 
                                  ตําแหน�ง  รองผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย 
 

(ลงชื่อ)                              ผู�อนุมัติโครงการ 
                                                  (นายพีรพงษ0  โลหะมาศ) 
                                    ตําแหน�ง  ผู�อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ0พิทยาสัย     
 


