
รายงานผลการปฏิบติังาน

กล ุม่งานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน

ประจ าปีการศึกษา 2563

นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  มหาสารคาม



ขอ้มลูสว่นตวั

1. อายุตัว  58 ปี   อายุราชการ  29 ปี     วุฒิ ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ  อันดับ คศ.3  ต าแหน่งเลขที่  69675 ขั้น  53,630 บาท

อาศัยเบิกอัตราเงินเดือน อันดับ  คศ. 3   เกษียณอายุ  วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2566
3. ในรอบครึ่งปีที่แล้วมา  มีวันลากิจ.....-....ครั้ง. มีวันลาป่วย ....1.....ครั้ง จ านวน 1 วัน





โครงสรา้งกลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์



หวัหนา้ระดบัชั้น

นางจาฬุพรรณ  เค้าค า นางนิภาพร  พลศรีพิมพ์ นางจรุพรรณ  ขุนหาร นางดวงเพ็ญ  อินธิแสน นายสุทธิพงษ์  บรรยง นางศศิธร  พาบุ

นางรัชนี  เปาะศิริ นายประจักษ์  อะนันทา นายวีรศักด์ิ  จันเสนา นางธรรมภรณ์ ปักกาเร



นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย
ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน



ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลครูผู้สอน
ทุกคนในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ 

8. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล
โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงกำร
เครือข่ำยผู้ปกครอง เครือข่ำยครูหมู่บ้ำน 

1. . วำงแผนงำน โครงกำรในกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำร
บริหำรงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำรสนเทศ 
แผนงำน อำคำรสถำนที่ในกลุ่มงำน ให้เอื้อในกำรปฏิบัติงำน
และกำรบริกำรและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 
และแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

2. ก ำหนดนโยบำยขอบข่ำย โครงสร้ำง ทิศทำง กำรพัฒนำ
บริหำรงำนระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
3. ก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
ให้เป็นไปในกรอบ และทิศทำงที่โรงเรียนก ำหนด.

.

8 . ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

4. ให้ค ำปรึกษำแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนใน
กลุ่มงำนที่ได้รับผิดชอบทุกงำน 
5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล พร้อมให้

ค ำปรึกษำแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนระบบดู
และช่วยเหลือนักเรียน ในภำรงำนที่ได้รับผิดชอบ 

7. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล
งำนระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 

นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย



นายสาคร  แสนยากูล
หัวหน้ากลุ่มงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน



นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ
เจ้าหน้าที่

หน้าที่ท่ีได้รับผิดชอบ
1. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
2. เช็คการเข้าเรียน หนีเรียนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.6
3. โครงการเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามนักเรียนวิกฤต



นางเกศฎาภรณ์ สิงหส์พุรรณ

เจา้หนา้ท่ี

หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
- งานระดับช้ัน
- งานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 5



นางสาวกวิสรา วงษแ์กว้

เจา้หนา้ท่ี

หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
− งานโครงการสง่เสรมิและพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรยีน

− งานเครอืขา่ยผ ูป้กครอง 

− ขอ้มลูสารสนเทศนกัเรยีน



๏ งานเครอืข่ายผูป้กครอง

มีการประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมสนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษาและมีการจัดประชุม
คณะกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสม



การประชุมผูป้กครองนักเรียน



๏ รายงานโครงการประชุมผูป้กครองและรายช่ือผูป้กครองทุกระดบัชั้น



ผลจากการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง



รายงานการประชุมผู้ปกครอง



โครงการ การเย่ียมบา้นเพ่ือติดตามนักเรียนวิกฤต 





๏ การเช็คนกัเรยีนเขา้เรียน



๏ แจง้การขาดเรียน หนีเรียน ของนกัเรียนใหผู้ป้กครองนกัเรียนทราบ

ทุกๆ เดือน



๏ ควบคมุ ก ากบัดแูลการมาเรยีน การลา การมาสายของนกัเรยีน โดยสง่หนังสือ

ถึงผูป้กครองเม่ือนกัเรยีนขาดเรียน 3 วนัข้ึนไป 



๏ งานการบริหารขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 

การคดักรองและการสง่ตอ่นกัเรียน



การส่งต่อภายนอก



สรุปรายงานการเขา้เรยีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สรุป ผลการขาดเรียนโดยภาพรวมของนักเรียนมีการขาดเรียนลดลง 
เนื่องจากมีการแจ้งครูที่ปรึกษาออกก ากับดูแลให้นักเรียนเข้าเรียนและ

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาการขาดเรียนจ านวนมาก

เดือน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม ร้อยละ

ธันวาคม 33 85 65 68 39 82 372 20.22

มกราคม 21 35 33 42 28 43 202 10.98

กุมภาพันธ์ 15 22 28 32 22 32 151 8.21

มีนาคม 13 16 8 5 14 15 71 3.86



๏ งานคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล



งานระดบัชั้นมีการประชุมประสานงาน



ประสานงานกบัครูที่ปรึกษา และผูป้กครองนกัเรยีน 

เพื่อรว่มแกไ้ขพฒันานกัเรยีนที่มีพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสมกบัสภาพนกัเรยีน 



มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาให้สามารถปกครอง
นักเรียนที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดและมีคุณภาพ



โครงการส่งเสริมพฒันานกัเรียนและแกไ้ขปัญหานกัเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา

มีการด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขทัง้ท่ีเป็นกล ุม่เส่ียงและกล ุม่มีปัญหาและ

ประสานงานกบัครปูระจ าชัน้และผ ูป้กครองนกัเรยีนกล ุม่เสี่ยงและกล ุม่มีปัญหา



โครงการพฒันาทกัษะชีวิตนกัเรียน



ครปูระจ าชัน้และผ ูป้กครองรว่มมือกนัในการแกไ้ขปัญหานกัเรยีน

กล ุม่เส่ียงและกล ุม่มีปัญหา



ผลท่ีเกิดกบัผ ูเ้รียน ผ ูมี้คณุธรรม จรยิธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์จนไดร้บัรางวลัต่างๆ

นายภานวุฒัน์ ศรชีมุ     ๏ ไดร้บัพระราชทานรางวลัเยาวชนดีเด่น                               

๏ ไดร้บัรางวลัชนะเลิศ  การเด่ียวแคน เน่ืองในเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผกูเสี่ยว

และงานกาชาดจงัหวดัขอนแกน่  ปี พ.ศ. 2562-2563

๏ ไดร้บัรางวลัวฒันคณุาธร 2563 จากกระทรวงวฒันธรรม



ผลงานเชิงประจกัษด์า้นส่งเสริมพฒันานกัเรยีนและแกไ้ขปัญหา

นกัเรยีนกลุม่เสี่ยงและกลุม่มีปัญหา

คร ู

นกัเรยีน

โรงเรยีน

ชมุชน

ครูได ้รูจ้กัปัญหาของนักเรียนในท่ีปรึกษาใหก้ารช่วยอยา่งเหมาะสม สามารถ

ป้องกนัปัญหาที่จะเกิดไดอ้ยา่งทนัเวลา  ครูไดร้บัรางวลัครูผูป้ฏิบตังิานระบบดแูล

ช่วยเหลือนกัเรียนดีเดน่

นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีโรงเรียนตอ้งการและเป็นคนดีของ

สงัคม

โรงเรียนไดร้บัความร่วมมือจากผูป้กครองท าใหก้ารบริหารงานละการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ผูป้กครองไดร้บัรูข้อ้มูลนกัเรียนในดา้นตา่งๆจากครูซ่ึงท าใหก้ารดูแลนกัเรียนได้

อยา่งทัว่ถึงสามารถป้องกนัและลดปัญหาของวยัรุ่นของชุมชนมีความ



ผลที่เกิดกับผู้เรียน
นำงสำวสำวิณิตย์ ปิดตำทะโน   
๏ ได้รับรางวัลคนดีของสังคมประจ าปี พ.ศ. 2563ในโครงการเทิดพระเกียรติ
องค์ราชัน รัฐ  ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ท าความดีคืนคุณแผ่นดิน


