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โครงการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2561
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 (เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ)
สนองกลยุทธ์ สพม เขต 37 ที่ 2 (เพิ่มโอกาสผุ้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ลักษณะโครงการ ( ) โครงการต่อเนื่อง ( / ) โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบ
นางชินุตตรี อุตศรเบอร์โทรศัพท์ 09 5764 7723
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักในความจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนได้ประสานความ
ร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจา
ชั้น ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการ
และเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีผู้บีริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักการดาเนินการซึ่งใน
กระบวนการดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วนาผลที่ได้มาจาแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเปูนกลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุม่ มีปัญหา ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทาระบบข้อมูลการคัดกรอกนักเรียน
ขึ้นมา เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและเป็นฐานข้อมูลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการ
อานวยความสะดวกในการจัดการฐานข้อมูลของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กของโรงเรียนให้เป็นระบบและรวดเร็ว มี
ระบบการคัดกรองนักเรียน กระบวนการจัดการฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถนาจัดทาระบบสารสนเทศที่สามารถ
นาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปูองกัน แก้ไขและให้ความช่วยเหลือนักเรียน ในกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การสร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม พัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ตลอดจนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้เล็งเห็นความสาคัญการดูแลนักเรียนช่วยเหลือ
นักเรียนในสังกัด จึงจัดทาโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจาปี
งบประมาณ 2561 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนวงาน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบงานในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2. เพื่อสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว
งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กเด็กนักเรียนให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน และออกกลางคันได้อย่างเป็นรูปธรรม
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
(1) ให้ความรูแ้ ละพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษาให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 46 โรงเรียน ๆ
ละ 5 คน
(2) สถานศึกษาในสังกัด จานวน 46 โรงเรียน ดาเนินการประเมินตนเอง เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระดับอาเภอ/จังหวัด
(3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และติดตามการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามนักเรียนหยุดเรียน นักเรียน
ออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนที่ขอรับการช่วยเหลือกรณีพิเศษอย่างเร่งด่วน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน คุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดที่ประสบปัญหาทุกด้าน
3.2 ด้านคุณภาพ
(1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสถานศึกษาในสังกัดและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งาน
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และสามารถส่งเสริม สนับสนุนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดตามศักยภาพได้อย่าง
ทั่วถึง
(2) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองและการเฝูาระวังความประพฤตินักเรียนที่เข้มแข็ง
มีการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สามารถเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ
(3) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 มีสถานศึกษาต้นแบบด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาในสังกัดได้ศึกษาและนาไปเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
(4) นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนที่ประสบปัญหาทุกด้านได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือ ติดตาม ดูแลให้กลับเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 เสนอโครงการ/วางแผนการดาเนินงาน
พ.ย. 60 – ม.ค.61
2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรม
2.1 แจ้งโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
ม.ค. – มี.ค. 61
2.3 จัดประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ศูนย์ฯ
พ.ค. – ก.ค. 61
2.4 จัดกิจกรรมคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบการดูแลฯ
พ.ค. – ก.ย. 61
2.5 ติดตาม นักเรียนหยุดเรียน นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนด้อยโอกาส นักเรียน พ.ค. – ก.ย. 61
ที่ประสบปัญหาทุกด้านให้กลับเข้าเรียน ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดตามงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด และเข้าร่วมประชุม ตามภารกิจงาน
ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
3. ขั้นประเมินผล
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ก.ย. 61

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนในสังกัด
1.1 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถานที่ดาเนินการ ณ ห้องประชุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
1.2 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัดระดับอาเภอ
และจังหวัดและระบบข้อมูลระบบ NISPA และ CATUS
2.1 จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2561 สถานที่ดาเนินการ ณ ห้องประชุมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
2.2 จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2561 สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมโรงเรียน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านระบบการดูแล ระหว่างเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2561
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และห้องประชุมโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 4 งานติดตามนักเรียนหยุดเรียน ออกกลางคัน ติดตามงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนงานแนะแนว งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษะสิทธิเด็ก
นักเรียน งานจัดระเบียบสังคม งาน ฉก.ชน.และเข้าร่วมประชุมตามภารกิจงานของ ฉก.ชน. ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือน กันยายน 2561 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ตาบล อาเภอและทั้งในและนอกจังหวัด
กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในสังกัด ระดับอาเภอ
และจังหวัดแพร่ ระหว่างเดือนตุลาคม – กันยายน 2561 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัด เขตพื้นที่ตาบล
อาเภอและจังหวัด
6. งบประมาณ จานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ถั่วจ่ายทุกรายการ) รายละเอียดดังนี้
6.1 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นเงิน 100,000 บาท
6.2 จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นเงิน 50,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรม
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน (แพร่ 1 ครั้ง และน่าน 1 ครั้ง )
1.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและ
เจ้าหน้าที่ รวม 54 คนๆ ละ 180 บาท
9,720
9,720
1.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรให้ความรู้ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
7,200
7,200
1.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
4,800
4,800
1.4 ค่าจ้างเหมาคู่มือการอบรมฯ 54 เล่มๆ ละ 80 บาท
4,320
4,320
1.5 ค่าจ้างเหมาจัดและดูแลสถานที่อบรม
2,500
2,500
1.6 ค่าวัสดุสานักงาน
1,560
- 1,560
1.9 สรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่มๆ ละ 300 บาท
900
900
รวมกิจกรรมที่ 1

31,000

7,200 21,340 2,460
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2 กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนในสังกัด ระดับอาเภอและจังหวัด
และระบบข้อมูลระบบ NISPA และ CATUS
(แพร่ 1 ครั้ง และน่าน 1 ครั้ง)
2.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและ
เจ้าหน้าที่ รวม 100 คนๆ ละ 180 บาท
2.2 ค่าสมนาคุณวิทยากรให้ความรู้ 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
2.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
2.4 ค่าจ้างจัดทาคู่มือการอบรมฯ 100 เล่มๆ ละ 50 บาท
2.5 ค่าบารุงสถานที่อบรม
2.6 ค่าวัสดุการอบรมและสานักงาน
2.7 สรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่มๆ ละ 300 บาท
รวมกิจกรรมที่ 2 เป็นเงิน
3 กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกโรงเรียนดีเด่นด้านระบบการดูแล ฯ
3.1 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทางาน
20 คนๆ ละ 180 บาท
3.2 ค่าจ้างจัดทาเอกสารประชุม 20 เล่ม ๆ ละ 30 บาท
3.3 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก
3.4 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (5*4*600)
3.5 ค่าจ้างทาโล่รางวัล , เกียรติบัตรพร้อมกรอบ
3.6 ค่าวัสดุดาเนินการ
3.7 สรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
รวมกิจกรรมที่ 3 เป็นเงิน
0 กิจกรรมที่ 4 งานติดตามนักเรียนหยุดเรียน ออกกลางคัน
ติดตามงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนว
งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียน งานจัดระเบียบสังคม
งาน ฉก.ชน.และเข้าร่วมประชุมตามภารกิจงานของ ฉก.ชน.
4.1 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
4.2 สรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
รวมกิจกรรมที่ 4 เป็นเงิน

งบประมาณ

18,000
7,200
2,900
5,000
2,500
3,400
900
39,900

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

18,000
7,200
2,900
5,000
2,500
3,400
900 7,200 28,400 4,300

3,600
3,600
600
600
10,500
10,500
12,000 12,000
6,000
6,000
1,000
900
34,600 12,000 20,700

21,100
900
22,000

ค่าวัสดุ

-

21,100
21,100

1,000
900
1,900

900
900
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5 กิจกรรมที่ 5 การขับเคลื่อนและพัฒนางานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและคุ้มครองนักเรียนในสังกัด
ระดับอาเภอ
5.1 ค่าอาหาร เครื่องดื่มและอาหารว่างคณะทางานและ
ผู้เข้าประชุม 5 ครั้ง รวม 80 คนๆ ละ 180 บาท
5.2 ตอบแทนวิทยากร 12 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
5.3 สรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม 3 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
รวมกิจกรรมที่ 5

งบประมาณ

จาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

.
14,400
7,200 7,200
900
22,500

ค่าวัสดุ

.

14,400

-

900

-

7,200 15,300 -

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่รับผิดชอบงานของ
สถานศึกษาในสังกัดขาดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับและทักษะการปฏิบัติงาน และดาเนินงานการ
แนะแนว การดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
งานคุ้มครองและพิทักษณะสิทธิเด็กในสถานศึกษา ตลอดจนการรายงานระบบ NISPA และ CATUS ไม่เป็นระบบ
และการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
7.1.2 นักเรียนบางคนขาดทักษะชีวิตและมีพฤติกรรมเสี่ยง
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
7.2.1 สร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ระบบการ
รายงานการนจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และจัดทาคู่มือปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมงานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กในสถานศึกษา
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
7.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเปูาหมาย
1 ร้อยละ โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือและปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
นักเรียน งานสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม งานพัฒนาส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2 ร้อยละของนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาตาม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
ศักยภาพของตนเองได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพและมีพฤติกรรมที่ดี
3 ร้อยละของครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
เด็กและงานส่งเสริมประพฤตินักเรียนในสังกัดทุกแห่งมีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ
4 ร้อยละของนักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม และออกกลางคันลดลง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100

