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คำนำ 

 แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฉบับนี้จัดทำเพ่ือนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ 
 ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน   ชุมชน   คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง   ชาวบ้านหนองคลองทุกท่าน  และหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล  จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกับทางโรงเรียน  ทำให้การจัดทำแบบเสนอผลการดำเนินงาน
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

                                                    โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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แบบรายงาน 
การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๑.  ข้อมูลโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๗,๘  บ้านหนองคลอง  ตำบลป่ามะนาว  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๒๗๐ 
 โทรศัพท์  ๐๖๓ – ๓๙๘๙๓๙๕     เปิดสอนระดับช้ัน  อนุบาลปีที่ ๑ – ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
 จำนวนนักเรียน   ๑๒๑   คน   จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา   ๑๒  คน 
 ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน     นางชุติมา  กะริอุณะ     หมายเลขโทรศัพท์มือถือ    ๐๖๓ – ๓๙๘๙๓๙๕ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
   โรงเรียนบ้านหนองคลอง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
โดย นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง และคณะครู บุคลากรทุกคน ได้เห็นความสำคัญ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  ได้นำเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี 
ทุกปีการศึกษา และมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลองอย่างเป็นรูปธรรม  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ได้นำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 
2564  มาเป็นแนวทางในการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.  ความเป็นมาของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่ง  ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที ่จะ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั้นหรือครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร  และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ทุกคน 
อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว  สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  วัดป่าจตุรคาม
บำรุง  วัดศรีรัตนารามบ้านหนองคลองน้อย  วัดคลองสะอาด บ้านหนองคลองใหญ่ ฯลฯ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ( สพฐ.) จึงกำหนดนโยบายสำคัญให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และดำเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมติิ 
เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)    
พ.ศ. 2553 
  หมวด 1 มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
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    หมวด 4 มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  มาตรา 26  ให้โรงเรียนจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน ความ
ประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานใน
การดำรงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความ
คุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กท่ีไม่ประสบปัญหาซึ่งระบุไว้ ดังนี้ 
  หมวด 2 มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และ
ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 42 กำหนดให้ ก.ค.ศ. กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่ห ลัก
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนานักเรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของโรงเรียน 
พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยกำหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ภาระงานหนึ่งในมาตรฐานตำแหน่งครู 
 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไข
ได้ด้วยอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไกในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์   
และการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม    
เพื่อบูรณาการให้การป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพ  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยมีมาตราที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษาระบุไว้ ดังนี้ 
  มาตรา  6  ให้โรงเรียนดำเนินการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 
  (2)  จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
  (3)  จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษา
ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการ
จัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 
  การกำหนดประเภทของโรงเรียนและการดำเนินการของโรงเรียนแต่ละประเภท ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
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3. แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการและจุดเน้นในการพัฒนาการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน    
(ฉก.ชน. สพฐ. ) ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
ด้วยรูปแบบที ่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา   และสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่สำคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี
ขั้นตอนสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  (2) การคัดกรอง 
  (3) การส่งเสริมและพัฒนา 
  (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  (5) การส่งต่อ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำหนดจุดเน้น
เพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ปี พ.ศ. 2550 – 2552 เป็นปีแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
 ปี พ.ศ. 2553 – 2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
 ปี พ.ศ. 2555 – 2556 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 
 ปี พ.ศ. 2557 – 2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 ปี พ.ศ. 2559 – 2561 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
 ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
 ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งการห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยใน
โรงเรียน 
 ปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแห่งการรัก เข้าใจ ห่วงใย ปลอดภัย และให้โอกาส 

๒.  รายงานการบริหารจัดการ และการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
เป็นผลงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ครอบคลุม ๕ ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 ประเด็นที่ ๑  การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง        
๓ ปีการศึกษา ให้เห็นถึงแนวคิด  และวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และบริบทของโรงเรียน พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้  
 ๑.๑  นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 
  ๑.๑.๑ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย  
มีการกำหนดแนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจน  โรงเรียนได้นำเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และกำหนดในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 



๔ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองคลอง   “ จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี ให้มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
  ๑.๑.๒  มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน  โรงเรียนได้แสดงกรอบแนวคิดเชิงระบบในการดำเนินงาน Input   Process  
Output  แผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดเชิงระบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑.๑.๓  มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน  ในแผนปฏิบัติการประจำปี จะมีการดำเนินงานโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกปี 
  ๑.๑.๔  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน  โรงเรียนได้แต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
กระบวนการขั้นตอน จำนวน ๓  คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ(ทีมนำ)  คณะกรรมการดำเนินการ 
(ทีมทำ)  และคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (ทีมประสานงาน) 
  ๑.๑.๕  มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

Input Process Output 

- นโยบายและยุทธศาสตร์ 
- ครูและผู้รับผิดชอบ 
- องค์ความรู้ 
- สื่อ อุปกรณ์ 
- งบประมาณ 

- การพัฒนาครูและบุคลากร 
- การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตามกระบวนการ ๕ 
ขั้นตอน 
- การนิเทศติดตาม 
- การสนับสนุนส่งเสริม 
- การผดุงรักษาระบบ 
- การประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

- จำนวนนักเรียน มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- อัตราการลดลงของ
นักเรียนออกกลางคัน 

- อัตราการลดลงของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

- อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
นักเรียนที่มีทักษะชีวิต 



๕ 
 

 ๑.๒  ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 
  ๑.๒.๑  มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
  ๑.๒.๒  มีการบริหารและดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒.๓  มีแนวทาง  รูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 
 ๑.๓  ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑.๓.๑  มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อมนำไปใช้ 
  ๑.๓.๒  มีสารสนเทศเก่ียวกับผลการคัดกรองนักเรียน ๓ ปีการศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๓.๓  มีสารสนเทศผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแล 
  ๑.๓.๔  มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหา  และส่งต่อตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๑.๓.๕  มีการนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ๑.๔  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน   เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ - ความเสี่ยง 
  ๑.๔.๑  มีข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักเรียนรู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจาก
บุคคล อุบัติเหตุ และความเสี่ยงต่อชีวิต   
  ๑.๔.๒  มีสารสนเทศผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทัน   
และป้องกันความไม่ปลอดภัย 
  ๑.๔.๓  มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน 

โรงเรียนได้ทำคำรับรองการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

รายละเอียดแนบท้ายคำรับรองการปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  
Objective ๒: ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

Key result ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/ ภาระงาน 
KR๑ –คร ูมีข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และนำมาใช้วางแผนจัดการเรียนรู้ 
 

ครูร้อยละ 
๑๐๐ 

๑)ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
๒) จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลใน
ระบบ DMC เพ่ือสะดวกในการบริหาร
จัดการศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
๓) วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
รายบุคคลเพื่อใช้วางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 

KR๒ –คร ูมีการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 

ครูร้อยละ 
๑๐๐ 

๑)ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริงอย่างน้อย ๑ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒)มีบันทึกหลังการสอน 
 

 
 



๗ 
 

 

 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศ                               ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และ กสศ. 



๘ 
 

 ประเด็นที ่ ๒  การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน อย่างมี
ประสิทธิภาพพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  ๒.๑  วิธีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ครบทั้ง ๕  ขั้นตอน โดยดำเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ  โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน ครบทั้ง ๕ ขั้นตอน มีการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนภาคเรียนละ ๑  ครั้ง และนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข้อมูลรายบุคคล คัดกรอง   
  ๒.๑.๑  มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.1.2  มีวิธีการคัดกรอง 
  2.1.3  มีวิธีส่งเสริม พัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม 
  2.1.4  มีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  2.1.5  มีวิธีการส่งต่อ 
  2.1.6  มีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างร้อยรัดทั้ง 5 ขั้นตอน 
  2.1.7  มีการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
  2.1.8  มีการใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 

 



๙ 
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการ และข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
  2.2  การดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะ
ชีวิต เช่นโครงการสร้างอาชีพการเลี้ยงปลาดุก  การปลูกพืชผักสวนครัว  การปลูกกล้วย การปลูกมะนาว  การเพาะ
เห็ด การทำไม้กวาด ฯลฯ   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.1  มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



๑๐ 
 

  2.2.2  จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต  
  2.2.3  นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต  และนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
  2.2.4  การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและพฤติกรรมนักเรียน 
  2.3  การดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน
ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านกายภาพ  อาคารสถานที่  ด้านการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)    
การรู้เท่าทันโลกอินเตอร์เน็ต  ด้วยการเรียน Be Internet Awesome   
  2.3.1  มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน 
  2.3.2  มีวิธีการที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
  2.3.3  มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในโรงเรียน   
  2.3.4  มีวิธีการรู้จักนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อความไม่ปลอดภัย 
  2.4  การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจากคุณครู
ทุกท่าน  ติดตามพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงภัย เฝ้าระวัง และคุ้มครอง   
  2.4.1  มีการติดตาม เฝ้าระวัง และคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  2.4.2  มีกิจกรรม/โครงการที่คุ้มครองนักเรียนในโรงเรียน   
  2.4.3  นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองด้วยรูปแบบ  วิธีการที่เหมาะสม 
 ประเด็นที่ 3  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน   พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  3.1  ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.1.1  มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  รพ.สต. สถานี
ตำรวจภูธรอำเภอบ้านฝาง  ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง  สาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง  กาชาดอำเภอบ้านฝาง  องค์กร
เอกชนอื่นอีกมากมาย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน 
  3.1.2  มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.1.3  มีวิธีการสร้างและการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
  3.1.4  ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3.2  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.1  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
  3.2.2  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 
  3.2.3  ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
คุ้มครองนักเรียน 
  3.2.4  ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน/ชื่นชม ให้ขวัญกำลังใจการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  3.3  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
  3.3.1  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  3.3.2  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
  3.3.3  ภาคีเครือข่ายมีการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
  3.3.4  ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน / ชื่นชม ให้ขวัญกำลังใจการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 

 ประเด็นที่ 4  การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน  พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  4.1  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน 
  4.1.1  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
  4.1.2  ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทำ
หน้าที่เป็นครูที่ปรึกษา 
  4.1.3  ครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการ  และทักษะชีวิตเฉพาะ
ปัญหา 
  4.1.4  ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1.5  ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดกิจกรรม/โครงการการคุ้มครองนักเรียน
และการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 
  4.2  การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   4.2.1  มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต ความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนภายในโรงเรียน 
  4.2.2  มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนจากภายนอก 
  4.2.3  มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
  4.2.4  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และนำผลการนิเทศไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
  4.2.5  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญกำลังใจจาก
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  4.3  การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การ
เสริมสร้าง ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4.3.1  มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
  4.3.2  ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 



๑๒ 
 

  4.3.3  นำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  4.3.4  มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 

ประเด็นที่ 5  ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อ
คุณภาพของนักเรียน 
  5.1.1  นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหามีจำนวนลดลง สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
  5.1.2  อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดของนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
  5.1.3  อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
  5.1.4  นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด 
  5.1.5  นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนา
ตามศักยภาพ 
  5.1.6  นักเรียนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่าง ๆ 
 5.2  นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
  5.2.1  โรงเรียน ได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน 
  5.2.2  มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน 
  5.3  นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 
  5.3.1  นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม  และสามารถจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้  นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด โดยจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
  5.3.2  นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
  5.3.3  นักเรียนอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตร 
  5.4  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน  และชุมชนท้องถิ่น 
  5.4.1  นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
  5.4.2  นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง            
  5.4.3  นักเรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล 
  5.4.4  นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 
ในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ทางโรงเรียนได้ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องกายภาพ  อาคารสถานที่  ได้
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แข็งแรง  ปลอดภัย  น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน  รวมทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายของนักเรียน 
ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกายทุกวัน  มีโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายนักเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
โครงการของสสส.ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น   การส่งเสริมสุขภาพจิต  ดูแลให้คำปรึกษา  เยี่ยมบ้านให้กำลังใจ  
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ดูแลทุกคนอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน ในยุคโควิด  ทางโรงเรียนก็ได้ดำเนินการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี  เตรียมความ
พร้อมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  จัดที่ล้างมือ  จัดหาสบู่  ที่วัดอุณหภูมิ คณะครูทุกคนดูแล
นักเรียนอย่างดี และนักเรียนทุกคนปลอดภัย    โดยโรงเรียนได้ดำเนินการโดยการสื่อสาร ชี้แจงทำความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยวิธีที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของ ศบค.จังหวัด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง สำรวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ
และเวลา  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อมปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม 
มอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดูแลรับผิดชอบและพบปะนักเรียน จัดระบบการเยี่ ยมบ้านและ
ช่วยเหลือการเรียนรู ้ของเด็ก จัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่างโรงเรียน กับผู้ปกครองและ
นักเรียน  กำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ให้
สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน 
ช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยสำหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีความสี่ยงในด้านต่าง ๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเป็นทันที กรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุและปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 

๑. ตรวจคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง ป้องกันการติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ จุดตรวจคัดกรอง
ของโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียน  

๒. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ตลอดเวลาที่อยู่ใน
โรงเรียน หากหน้ากากชำรุดหรือเปรอะเปื้อน โรงเรียนได้สำรองไว้ให้  และควรซื้อชิ้นใหม ่  

๓. เมื่อตรวจพบผู้มีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ส่งต่อไปยังห้องพยาบาลของโรงเรียนเพื่อส่งต่อ 
๔. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ สัมผัสสิ่งสกปรก ลูกบิดประตูด้วยสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์

ตามจุดบริเวณในสถานศึกษา หากพบว่าเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ ณ จุดใดหมด ให้แจ้ง  ครูอนามัยที่ห้องพยาบาล
ทันท ี 

๕. ไม่อนุญาตให้นักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอาการไข้ ไอ จาม เป็นหวัด เข้า  มาในโรงเรียน 
โดยให้แจ้งครูประจำชั้น ผู้บริหารทราบ และให้ลา จนกว่าอาการป่วยจะหายขาด  

๖. เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมทุกประเภท  
7. จัดเตรียมของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อ่ืน เช่น ช้อนส้อมแก้วน้ำตะเกียบ ผ้าเช็ดหน้าเป็นต้นจำเป็น 
ผลการดำเนินงาน 

        ๑.มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบชัดเจน มีการปฏิบัติโดยการมี
ส่วนร่วม มีเครือข่ายภายนอก/ภายใน  
        ๒.นักเรียนและบุลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความเข้าใจ ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคภัยและ
ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน 
          ๓.นักเรียนและบุลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 ปลอดภัยจากโรค 
 
 
 
 



๑๔ 
 

   จากรายงานขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                               (  นางชุติมา   กะริอุณะ  ) 
                                              ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕6๓ 
- ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้านนักเรียน  การดำเนินงาน

โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการวัยใสใส่ใจ
รักษ์ เพื่อดูแลนักเรียนไม่ให้ท้องในวัยเรียน โครงการสานฝันมินิมาราธอนนานาชาติ มข.ขอนแก่น  

- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โครงการความปลอดภัยเรื่องสุขภาพต่าง ๆ  
โครงการที่ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

- การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน 
- การจัดหาทุนการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษา 
- ผลงานรางวัล ของโรงเรียน  ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากร  และนักเรียน ที่เกิดจากการดำเนินงานในระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 

  
   
 
 
 
  
 
   
 



๑๖ 
 



๑๗ 
 

 



๑๘ 
 

การบริหารจัดการการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)   
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรการของ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการ 6 มิติ  44  ตัวชี้วัด มีการประชุมคณะครู ผู้นำชุมชน 
ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว ในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน  รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในการดำเนินการจัดหาอ่างล้างมือ เจล สบู่ ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ การเตรียมห้องเรียน
เว้นระยะห่าง  การจัดอาคารสถานที่ ให้สะอาดปลอดภัยตามมาตรการ และได้ขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว  ผู้นำชุมชน  ในการส่ง อสม.ทำหน้าที่คัดกรองวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียน ทุกวัน 
บริหารสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ทันเหตุการณ์  กำหนดการเรียนการสอนชดเชยในหยุดเสาร์ อาทิตย์  ให้มีเวลาเรียน
ครบตามหลักสูตร  เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ก็ต้องบริหารการสั่งปิดเรียนตามเหมาะสม  
ซึ่งทำให้นักเรียน คณะครู บุคลากรทุกคนได้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19  ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่

 
                  จุดคัดกรองหน้าโรงเรียน                              เตรียมอ่างล้างมือให้เพียงพอ 

 

          จัดที่นั่งเว้นระยะห่างในโรงอาหาร                              จัดห้องเรียนเว้นระยะห่าง 

 

จุดทางเดินเว้นระยะห่าง                              อสม.ช่วยคัดกรองนักเรียนทุกวัน 



๑๙ 
 

เดินรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

 

   

การคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียนโดย อสม.  

  



๒๐ 
 

 
เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
โครงการวัยใส ใส่ใจรักษ์  งบประมาณจากเทศบาลตำบลป่ามะนาว ปี ละ ๑๒,๐๐๐ บาท 

สร้างความตระหนักการป้องกันการท้องในวัยเรียน   

 
รับการสนับสนุนโครงการสานฝันมินิมาราธอน นานาชาต ิมข.ขอนแก่น  



๒๑ 
 

 
 

 
นำนักเรียนเข้าร่วมว่ิงแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ เสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ 

 



๒๒ 
 

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดลูกน้ำยุงลาย งบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลป่ามะนาว ทุกปี 

 
 

โครงการขยับกายสบายชีวี งบจาก สสส. และ มข.ขอนแก่น 

 
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลตำบลป่ามะนาว 



๒๓ 
 

 
สร้างขวัญกำลังใจ งานปัจฉิมนิเทศ 

 
การทำงานเป็นทีม มีเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ประชุมผู้ปกครอง 



๒๔ 
 

 

 
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน นักเรียนทุกคนได้รบัทุนการศึกษา 

 



๒๕ 
 

 

มอบทุนกองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน ทุนละ ๕๐๐  บาท 

 

มอบทุนคุณศักดิ์ชัย  พีระพัฒน์  จากโคราช  ทุนละ  ๕๐๐  บาท 

 



๒๖ 
 

 

มอบของขวัญปีใหม่ และทุนนูบูน ๑๑ ทุน ทุนละ ๔,๘๐๐  บาท/ปี จนจบมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

  

 

การสุ่มตรวจสารเสพติดนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านฝาง 



๒๗ 
 

 เป็นการดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด   ผลตรวจนักเรียนปลอดสารเสพติด 

ค่ายพุทธบุตร และนักเรียนทุกคนรับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน 

 

 

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬากลุ่ม ๙  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโรงเรียนในตำบลป่ามะนาว  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 



๒๘ 
 

 

ฝึกทักษะชีวิต  ปลูกกล้วย  เลี้ยงปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

 

คณะครูทุกคนได้เกียรติบัตรสอน ความปลอดภัยให้นักเรียนในโลกดิจิทัล  

 

 



๓๐ 
 

 

 
นักเรียนรับรางวัล ๒ เหรียญทองระดับชาติ  ในการแข่งศิลปหัตถกรรม 



๓๑ 
 

 
ผู้บริหาร คณะครูรับรางวัลครูดีของแผ่นดินทุกคน 

 
ผลงาน O-NET สูงกว่าระดับชาติ  ปี ๒๕๖๑  และ ปี  ๒๕๖๓  ปี ๒๕๖๒  สูงกว่าระดับชาติ ๒ สาระ 



๓๒ 
 

 
โรงเรียนรับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๓๓ 
 

  

 

ราง  



๓๔ 
 

 

 

 

ราง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร ครูบุคลากรทุกคน นักเรียนทุกคน  รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน 

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกคน รับเกียรติบัตรครูดีของแผ่นดิน 



๓๕ 
 

 

 


