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ชื่อโครงการ   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน              พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป                            
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรัตติกูล  ภูมาตนา,  นางพิสมัย  ดอนสมจิตร  
                                          นางวิรงรอง  ศรีพอ  และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.       ที่ ๒ ข้อ 1, 2 
สนองมาตรฐานการศึกษา มฐ. ๑, ๓  
ระยะเวลาดำเนินการ           ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖2 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 
นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง   

มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ  โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร  เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการระบาดของสารเสพติด  
ปัญหาครอบครัว  ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ  ก่อให้เกิดความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียดซึ่งล้วน
แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต
ของนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือ
เป็นภาระหน้าที่ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง  เพ่ือช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการดำรงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ  ได้อย่างปลอดภัย  รวมทั้ง
ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคมโดยการร่วมมือกันระหว่างคร ู ผู้ปกครอง  
ชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  องค์กรและหน่วยงานอ่ืน ๆ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือให้โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทำงานร่วมกัน  โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้ 
 2.3  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา   
           2.4  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักตนเอง  ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) 
พัฒนาความเก่ง  (IQ)  มีคุณธรรมจริยธรรม  (MQ)  และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค  (AQ) 
           ๒.๕  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น  นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทัว่ถึงและตรงตามปัญหา 
                    3.1.2  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ชั้น ป.4- ป.6  ได้รับการอบรมเป็นนักเรียน
แกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่างๆ 

3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ 

วิธีการ  เครื่องมือที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และสามารถตรวจสอบได้  อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
                     3.2.2  ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน  และ
องค์กรภายนอก ให้ความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน   

3.2.3  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไขปัญหา ในด้าน
การศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ 

3.2.4  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์ สังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด   
 
4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน  

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยกำหนดจัดทำโครงการ  ในระหว่างวันที่ 16  พฤษภาคม พ.ศ. 25๖2
ถึง  วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2563  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์                          
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีข้ันตอนและวิธีดำเนินการ  ดังนี้ 

4.1  ประชุมคณะครู  บุคลากรเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน  และแนวทางพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ  

4.2  แต่งตั้งครูรับผิดชอบจัดทำโครงการ 
4.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.๔  วางแผน  ประสานงาน  สถานที่  ผู้ปกครอง  บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.๕  ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ 
4.๖  สรุป  ประเมินผลและรายงานโครงการ 

5.  งบประมาณ (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  10,000  บาท)  
โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่ายดังนี้ 

 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว         10,000         บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา            -              บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา    -     บาท 
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กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

(รายละเอียดค่าใช้จ่าย ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 

6.  การวัดผลและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดผลและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
องค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และ
ห่างไกลจากสิ่งเสพติด   

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกต 
3. แบบประเมินผล 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การตอบแบบ   
    ประเมิน 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย 

ระยะเวลาดำเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 

1 
 
 
 
 
 
 
 

งานคัดกรอง 
- เก็บข้อมูลนักเรียนศึกษาเป็น
รายบุคคล 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรอง   
- ส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหา 
ให้คำปรึกษา ส่งต่อ 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
- กระดาษเอ4  5 ห่อ 
- กระดาษปก จำนวน 2  ห่อ 
- หมึกเติมเครื่องปริ้น 
- แลคซีนติดสันหนังสือ 5 ม้วน 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

650 
260 
500 
140 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
- 16 พฤษภาคม 2562  

- 
31 มีนาคม 2563 

 

 

2 
 

อบรมนักเรียนแกนนำ           
การหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่าง ๆ 
- ค่าตอบแทนวิทยากร   
(1 คน × 600 บาท × 3 ชม.) 
- ค่าอาหารว่างวิทยากรครู 
นักเรียน (230 คน ×15 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวันวิทยากร
และครู (30 คน × 40 บาท) 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 

1,800 
 

3,450 
 
 

1,200 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 

๓ ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
(ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง )   
- ค่าอาหารว่าง  
(200 คน × 10 บาท ) 

 
 
- 

 
 

2,000 

 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - 10,000 -   
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7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างเป็น

ระบบและมีความเข็มแข็ง 
7.2  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หนว่ยงาน  และองค์กรภายนอก  มีส่วนร่วมและให้ความ

ร่วมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7.3  นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยทุกคน  ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบด้านตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          7.4  มีนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เป็นแกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่าง ๆ   

…………………………………………………………. 
 
 
 
   (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)                              ผู้เสนอโครงการ 
             (นางรัตติกูล ภูมาตนา)                                      ( นางสุธิดา  ศรีโสภา ) 
   ตำแหน่ง  คร ู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                ตำแหน่ง  คร ูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 
      (ลงชื่อ)                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายอภิเดช  แจ่มพงษ์) 
                     ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

 (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายสุชาติ   แวงโสธรณ์) 
                                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 


