โครงการ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางเปรมฤดี เกลพิมาย และคณะ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการ
ไตรมาส 1 - 4 ปีงบประมาณ 2561
ลักษณะโครงการ
ใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดนโยบายสาคัญให้สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่งจัดให้มรี ะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนือ่ ง เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนโดยนักเรียน
ทุกคน จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง
เหมาะสมและทันการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิตเิ พื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น รณรงค์จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) การเสริมสร้างทักษะชีวิต รวมทั้งการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดย
มุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ และความมุ่ง
หมาย ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นกั เรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและใกล้ชิด โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชน/องค์กรในท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา แก้ไข และส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและบุคลากรที่บริหารจัดการและดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ โรงเรียนในสังกัด จานวน 57 โรงเรียน ดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

-2กิจกรรมการดาเนินงานและงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ จานวน 150,000 บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ได้มาจาก ( ✓ ) สพม.39 จานวน 100,000 บาท ( ✓ ) สพฐ. จานวน 50,000 บาท

ที่

วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ดาเนินงาน กิจกรรม/รายละเอียด
ดาเนินการ
ค่าใช้จ่ายโครงการงบประมาณที่ใช้

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

รวม
ค่าวัสดุ งบประมา
ณ

1 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
ต.ค 2560 นักเรียน
ก.ย 2561
1. คัดเลือกสถานศึกษาเข้าประกวด
และรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2. ขับเคลื่อนและกากับติดตามให้
สถานศึกษาดาเนินกิจกรรมตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง

10,000

37,000

3,000

50,000

2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ต.ค 2560 -การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหา ก.ย 2561
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน การใช้ความ
รุนแรง ทะเลาะวิวาท ติดเกม/
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ผ่านกิจกรรม
สร้างสรรค์เชิงบวก

10,000

27,000

3,000

40,000

17,000

3,000

20,000

3 การพัฒนาส่งเสริมความประพฤติ
ต.ค 2560 นักเรียน
ก.ย 2561
1. ยกระดับเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียน จัดทาแผน ตรวจ
พื้นที่จุดเสี่ยงในช่วงเทศกาลสาคัญ
ช่วงเปิด/ก่อนปิดภาคเรียน และช่วง
สอบนอกสถานศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น และสร้าง
เครือข่ายประสานงานรายงานเหตุ
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ที่

วิธีการดาเนินการ/ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน กิจกรรม/รายละเอียด
ค่าใช้จ่ายโครงการงบประมาณที่ใช้

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ค่าตอบ
แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

รวม
งบประมาณ

3. ส่งเสริมสวัสดิการ/กาลังใจ/ยกย่อง
เชิดชูเกียรติสถานศึกษา/บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนดีเด่น
4 การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก
1. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนที่เผชิญเหตุเป็นรายกรณี
2. รายงานเหตุฉุกเฉินให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และผ่านระบบออนไลน์

ต.ค 2560 ก.ย 2561

9,000

5 สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจ
ของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
1. การลงพื้นที่ของนักจิตวิทยา ร.ร.
ประจาเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
2. การประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.39

ต.ค 2560 ก.ย 2561

30,000

รวมเงินทั้งสิ้น

20,000 120,000

1,000

10,000

30,000

10,000

150,000

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. โรงเรียนดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ครอบคลุมกระบวนการ 5 ขั้นตอน
2. สภาพปัญหาสังคมปัจจุบันทัง้ ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว สิง่ แวดล้อม สื่อโซเซียล วัตถุนิยม ฯลฯ
เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อนักเรียนในเชิงบวกและเชิงลบ
3. นักเรียนไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยได้ อาจก่อให้เกิดความทุกข์
ความวิตกกังวล ความเครียด หรืออื่นๆ ทีส่ ่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องด้านการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครองพิทกั ษ์สิทธิเด็ก
2. ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนทุกคน ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

-4ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
และความคุ้มครองนักเรียน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครอง
นักเรียน แบบมีส่วนร่วม เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
2. นักเรียนทุกคนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

