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 คำนำ 
รายงานผลการดำเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม “การพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” เพื่อนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ 
ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุป ความ
เป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาผลงาน ข้อเสนอแนะ และจุดเด่นหรือลักษณะพิเศษของ
ผลงานนวัตกรรม 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และช่วยจุดประกายความคิด หรือต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาผู้เรียนและการศึกษาของชาติต่อไปในอนาคต 

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร คณะครู และขอขอบใจนักเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของผลงาน
ดีเด่นต่างๆ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
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   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

แบบ นร. ๑ 
การนำเสนอผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๖๖ 

๑. หน้าปก ประกอบด้วย 

     ๑) ช่ือผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ 
Quality Model 
 ๒) ระยะเวลาดำเนินงานต้ังแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

๓) การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม  ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ท่ีตรงกับผลงาน )    
   เป็นผลงานท่ีไม่เคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา 
   เป็นผลงานท่ีเคยส่งเข้ารับการคัดสรรกับคุรุสภา ปี.....เรื่อง....แต่ไม่ได้รับรางวัลของคุรุสภา 
   เป็นผลงานท่ีเคยได้รับรางวัลของคุรุสภาและมีการนำมาพัฒนาเพิ่มเติม หรือต่อยอดนวัตกรรม 
(ต้องกรอกแบบ นร. ๒) 
 ๔) ประเภทผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ( กรุณาระบุ √ ลงใน  ท่ีตรงกับผลงาน) 

(เลือกได้เพียง ๑ ด้านเท่านั้น) 
 การจัดการเรียนรู้  ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  

    การบริหารและการจัดการสถานศึกษา  การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
    การวัดและประเมินผล  
 ๕) ข้อมูลสถานศึกษา 
   ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เลขท่ี ๗๒ หมู่ท่ี ๖  ถนน ศักดิเดช 
   ตำบล/แขวง วิชิต อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ภูเก็ต 

รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๓๙๑๒๑๔  โทรสาร ๐๗๖๓๙๑๒๑๔ 
 ๖)  สังกัด  ๑. สพป. ภูเก็ต      ๒. สพม. เขต .......จังหวัด................ 
     ๓. สอศ.        ๔. สช.       ๕. กทม.      ๖. อปท. ............. 

    ๗. กศน.      ๘. การศึกษาพิเศษ    ๙. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ....................... 
 ๗) ผู้บริหารสถานศึกษา 

ช่ือผู้บริหารสถานศึกษา นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ 
  เลขบัตรประชาชน 3840100205051 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 081-7974162 
  E-mail : Jump.2523@gmail.com 
 ๘) ผู้ประสานงาน 
  นางหฤทัย นวลศรี   
  เลขบัตรประชาชน 3801300326970 ตำแหน่ง ครู  
  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 082-8174823 
  E-mail : sondee.999@gmail.com 

✓ 

✓ 

✓ 
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   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 ๙)  คณะผู้ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม ( ครู /นักเรียน/ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนตามจริง ) 
  ▪  นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ 
   เลขบัตรประชาชน 1829900013043 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
   วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 098-7080994 E-mail : parichat110129@gmail.com 
  ▪  นางปัญญา ถากงตา 
   เลขบัตรประชาชน 3839900180302 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 061-1748843 E-mail : panya20165@gmail.com  
  ▪  นายชัยยุทธ ฟักมงคล 
   เลขบัตรประชาชน 3559900150465 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 086-8818975 E-mail : Krujame2510@gmail.com   
  ▪  นางรพีพร นันทภักดิ์ 
   เลขบัตรประชาชน 3901000586673 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 095-4138294 E-mail : grapeepon01@gmail.com 
  ▪  นางอมลวัทน์  วรรธนะวลัญช์ 
   เลขบัตรประชาชน 3930600463377 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 063-3292282 E-mail : swanka427@gmail.com 
  ▪  นางสาวกัญญารัตน์  วิจาราณ์ 
   เลขบัตรประชาชน 3810400277473 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 081-7476749 E-mail : kwijara@gmail.com 
  ▪  นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 
   เลขบัตรประชาชน 3830100203041 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 089-2922738 E-mail : hathairats.sorn@gmail.com 
  ▪  นางสาวเจษฎารัตน์  สังข์ศิลป์ชัย 
   เลขบัตรประชาชน 1900200006401 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 082-4293587 E-mail : jessadarat.ning@gmail.com 
  ▪  นายปรัชญา  บุตรครุธ 
   เลขบัตรประชาชน 1810400076935 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 093-5788168 E-mail : nik_2532@hotmail.com  
  ▪  นางสาวอรพิน  คาวิจิตร์ 
   เลขบัตรประชาชน 1820700038320 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
   โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 089-4721913 E-mail : Orapinkeeling1989@gmail.com 
  ▪  นางสาวอุไรทิพย์  ช่วยชาติ 
   เลขบัตรประชาชน 1850100052313 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 084-3087687 E-mail : tip2410@gmail.com 
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   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

  ▪  นายกิตติ  ชินณฤวงษ์สกุล 
   เลขบัตรประชาชน 1909800160086 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 096-9805489 E-mail : jikalok7@gmail.com 
  ▪  นางสาวอรุณี  อิสระโชติ 
   เลขบัตรประชาชน 3910300223052 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 087-6247526 E-mail : arujee1977@gmail.com 
  ▪  นางสาวณัฐสริลชา  เพ็ชรจำเนียร 
   เลขบัตรประชาชน 1901100032614 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 065-3562756 E-mail : nutsarincha2529@gmail.com 
   ▪  นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช 
   เลขบัตรประชาชน 1810600056113 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 082-8020199 E-mail : nudaw2536@gmail.com 
  ▪  นางสาวมัชฌิมา  ทุ่งคาใน 
   เลขบัตรประชาชน 1810600046568 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 086-1690945 E-mail : matchimathungkanai@gmail.com 
   ▪  นางสาวนพรัตน ์  เพชรลูก 
   เลขบัตรประชาชน 1819900176350 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 096-4321102 E-mail : mooknopparat@gmail.com 
  ▪  นางศานตมล  ใจเพ็ง 
   เลขบัตรประชาชน 1329900670286 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 088-3565700 E-mail : sarntamon.kp@gmail.com 
    ▪  นางสาวปาริชาติ นักการรอง 
   เลขบัตรประชาชน 1959800110674 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 082-4964453 E-mail : parichart27062539@icloud.com 
  ▪  นางสาวอรณิช สินโต 
   เลขบัตรประชาชน 1810300057408 ตำแหน่ง วิทยากรอิสลาม วิทยฐานะ - 
    โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 081-7885669 E-mail : sinto5740@gmail.com 
  
๒.  บทสรุป 

 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ต้ังอยู่เลขท่ี ๗๒ หมู่ท่ี ๖ ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมอืง จังหวัดภูเก็ต 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อท่ี จำนวน ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๓๐ ตารางวา เปิดสอนระดับอนุบาล ๒ ถึง
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักเรียนท้ังหมด ๓๖๙ คน โดยมีนายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๓ คน     
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   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน อยู่ในเขตบริการของหมู่ ท่ี ๖ และ ๗ ของตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่ง
นักเรียนมีความหลากหลายทางพื้นฐานครอบครัวและศาสนา จึงทำให้การบริหารจัดการของสถานศึกษา
มีความจำเป็นจะต้องให้เกิดความเสมอภาค และสอดคล้องกับบริบทของของชุมชน รวมถึงโรงเรียนมีท่ี
ต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ความหลากหลายของการประกอบอาชีพและสถานะทางครอบครัวของผู้ปกครองนักเรียน ท้ังยังมีความ
เส่ียงหลายด้านท่ีโรงเรียนจะต้องบริหารจัดการ เช่น ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ ความเส่ียงด้านสารเสพติด 
ความเส่ียงด้านครอบครัว ความเส่ียงด้านความสามารถของผู้เรียน ฯลฯ  เพื่อให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านต่างๆ 
อย่างเต็มศักยภาพ  

 จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มุ่งการพัฒนา ให้โอกาส พร้อมท้ังบริการ
ทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาคและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี สุขภาพดีถ้วนหน้า” ผู้บริหารมีแนวคิดให้ครูประจำช้ันเก็บข้อมูลของนักเรียน
ด้านต่างๆ เช่น ความสามารถด้านวิชาการ และบริบทของครอบครัวนักเรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านคิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ ทำให้โรงเรียนสามารถเก็บข้อมูลด้านต่างๆ และนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา และมีการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพ มีการพัฒนาพื้นท่ีและบริบทของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง จากการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ทำให้โรงเรียนทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ผู้บริหารจึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวแทนชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางและรูปแบบในการดำเนินงาน
บริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นนวัตกรรม “Quality Model”  เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  

 จุดเด่นของ Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังนี ้

๑.Quality Information การบริหารจัดการที่ มีคุณภาพ  มุ่งเน้นด้านการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในกระบวนการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมตามบริบทความต้องการและสภาพปัญหา และเกิดประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารท่ี
ทันสมัยผ่านแอพพลิเคช่ัน Q-attendance บนสมาร์ทโฟนเพื่อการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน 
ช่วยให้ครูติดตามนักเรียนได้อย่างทันท่วงที และการใช้ระบบเครือข่ายผ่านส่ือมีเดีย เช่น Facebook และ 
Website ของโรงเรียน รวมถึงกลุ่ม Line ของเครือข่ายผู้ปกครอง ในการติดต่อส่ือสาร และการมีส่วน
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ร่วมของเครือข่ายทำให้โรงเรียนสามารถรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจาก
สารสนเทศ นำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป 
        ๒. Quality Management การจัดการที่ มีคุณภาพ มีรูปแบบการจัดการโดยนำ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและแม่นยำ กำหนดเป็นแนวทางและบทบาทหน้าท่ีของทีมงาน ได้แก่ ทีมนำ 
ทีมประสาน และทีมทำ ร่วมกันพัฒนารูปบแบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓. Quality Coach การนิเทศ ติดตามที่มีคุณภาพ การประเมินผลการดำเนินงาน มี
การจัดต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
หัวหน้างาน 4 ฝ่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงชุมชนหรือหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในรูปแบบของภาคีเครือข่าย ระบบงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้าน
อ่าวน้ำบ่อ 
   ๔. Quality Review การทบทวนที่มีคุณภาพ การทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ดำเนินงานมีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
                  ๑) การใช้รูปแบบวง PLC ติดตามข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา เพื่อคิดค้นรูปแบบ
การแก้ไขและพัฒนาในกลุ่มของครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมถึงครูแต่ละช่วงช้ัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
         ๒) การประชุมของทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประชุมประจำเดือน
ของคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา
กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
        ๓) การรายงานประจำปี เป็นการทบทวนสรุปผลการดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

๕. Quality Participate การมีส่วนร่วม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ โดยการประชุม
วางแผน/โครงการ นิเทศติดตามแผน/โครงการ และประเมินผลการดำเนินงาน ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่น 
ทุ่มเท เสียสละ ในการดูแล ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขอย่างถูกต้องและท่ัวถึง ดังนักเรียนเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ส่งผลให้เกิดความมีวินัยในตนเอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทำให้
เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

      ๑. โรงเรียนมีนักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดลง จากข้อมูลของนักเรียน
แต่ละด้านในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านความสามารถ กลุ่มเส่ียงมีจำนวน ๒๓ คน นักเรียนกลุ่มมีปัญหามี
จำนวน ๑ คน ลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๒  ด้านสุขภาพ กลุ่มเส่ียง จำนวน ๑๒ คน และกลุ่มมีปัญหามี
จำนวน ๒ คน ด้านครอบครัว กลุ่มเส่ียงมีจำนวน ๔๑ คน ไม่มีกลุ่มมีปัญหา เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 
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๒๕๖๒ ด้านอื่น ๆ (ด้านสารเสพติด) ไม่มีนักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา ไม่มีนักเรียนไม่จบตาม
หลักสูตร และไม่มีนักเรียนออกกลางคัน นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายท่ีโรงเรียน/สถานศึกษา
กำหนด นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง ความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนาตาม
ศักยภาพ ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่าง ๆ เช่น ๑) รางวัลโครงการ
อัจฉริยะยุวชนประกันภัย รางวัลประกวดประเภทเพลง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับจังหวัด  ๒) นักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอวันไอดอล รุ่นท่ี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
๓) นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรร่วมในโครงการอบรมครู นักเรียนแกนนำ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๔) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มี
ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต วิชาภาษาไทย เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  ๗) รางวัลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น   

      ๒. นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน สังคม 
และสามารถจัดการกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมาะสมตามวัย หลีกเล่ียง ห่างไกลจากอบายมุข โรงเรียนไม่มีนักเรียน
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญท้ัง ๕ ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
๘๔.๒๕ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง ๘ ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๓ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ไม่มีนักเรียนติดเช้ือในโรงเรียน และนักเรียนจบตาม
หลักสูตรทุกคน จากการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ 
ทักษะการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักปกป้องตนเองจากอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการ
ดำรงชีวิตท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และมีลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มี
ความเจริญงอกงามก้าวหน้าท้ังทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม และสติปัญญา  

      ๓. โรงเรียนมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย
และความมีสวัสดิภาพของนักเรียนท้ังทางร่างกายและจิตใจ ทำให้นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
มีความปลอดภัยจากการเดินทาง จากบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน/สถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น ดังนี้  ๑) รางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย รางวัลประกวดประเภทเพลง รองชนะเลิศอันดับ 
๑ ระดับจังหวัด  ๒) นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอวัน
ไอดอล รุ่นท่ี ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ๓) นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรร่วมในโครงการอบรมครู 
นักเรียนแกนนำ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๔) นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต วิชาภาษาไทย เฉล่ียสูงกว่า
ระดับประเทศ ๕) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดี ไม่มีอบายมุข ๖) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสอบผ่านธรรมศึกษาช้ันตรี โทและเอก ๗) ครูสอนภาษาไทยได้รับรางวัล “ครูสอนภาษาไทยดีเด่น”   
๘) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  เป็นต้น นักเรียนมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง รู้จักป้องกันตนเองจากภัย
อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 โรงเรียนมีการ
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คัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีอุปกรณ์การป้องกันการแพร่เช้ืออย่างเพียงพอ ด้านความปลอดภัยในการ
เดินทาง มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุท้ังในและนอกโรงเรียน 
ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน การจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน และการทำประกันภัยหมู่
ให้กับนักเรียน ด้านความปลอดภัยจากบุคคล กำหนดมาตรการในการติดต่อราชการสำหรับผู้ปกครองและ
บุคคลภายนอก มีการติดต้ังกล้อง CCTV การจัดค่ายอบรมด้านการเสริมสร้างทักษะการปฏิเสธ การสร้าง
จิตสำนึกดีให้กับนักเรียน ดำรงชีวิตโดยยึดหลักความไม่ประมาท และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตเพื่อให้
รู้เท่าทันต่อเหตุการณ์หรือบุคคลท่ีอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ปกปอ้งคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

      ๔. โรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับ
จากท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีโรงเรียนมาศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน และท่ีสำคัญผู้ปกครองเกิดความไว้วางใจในการส่ง
บุตรหลานของตนเองเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ มี
จำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนตามลำดับ จากการดำเนินการระบบการดูแลการช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติบัตรระดับ
ทองอันดับ ๑ “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลาง” ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑-๒๕๖๓ และ
ได้รับโล่รางวัล ระดับดีเด่น“ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลาง” จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง (อันดับ ๒) ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลาง ในระดับคลัสเตอร์ และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัล 
ระดับยอดเยี่ยม “ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลาง” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท้ังนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความ
ปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน โดยใช้ “นวัตกรรมถึงลูกถึงบ้าน” (กระบวนการติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียนแบบเข้าถึงตัวนักเรียนจนถึงการประสานกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหา) ครูประจำช้ัน
รู้จักนักเรียนรายบุคคลเป็นอย่างดี รับรู้และเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน มีวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง มีความปลอดภัย มีทักษะชีวิต และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
๓.  ความเป็นมาและความสำคัญ 

โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน มุ่งพัฒนาการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษาอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนจะต้องมีขั้นตอนท่ีชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มี คุณภาพ ซึ่ ง ท่ี ผ่านมา        
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โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อมีการดำเนินงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน แต่ยังขาดกระบวนการทำงานท่ีได้
มาตรฐาน คณะทำงานยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันได้ คุณภาพงานท่ีเกิดขึน้ยังไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีทางโรงเรียนได้วางไว้  การติดตามและประเมินผลการดำเนิน งานยังมี
กระบวนการท่ีไม่ชัดเจน การสรุปผลการดำเนินงานจึงยังไม่สามารถรายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  
 วิสัยทัศน์โรงเรียน  

“โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มุ่งการพัฒนา ให้โอกาส พร้อมท้ังบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเสมอภาคและท่ัวถึงอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี 
สุขภาพดีถ้วนหน้า”  

นโยบาย 
๑. นักเรียนได้รับการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ศักยภาพนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
๒. ส่งเสริมนักเรียนตามบริบทได้อย่างเต็มศักยภาพ เน้นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มา

เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา โดยถูกกำหนดลงในแผนปฏิบัติการของทุกปีงบประมาณ 
 

๔.  วัตถุประสงค์   
  ๔.๑ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนตามแนวคิดของกระบวนการทำงาน Quality Model 
  ๔.๒ เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและปกป้องคุ้มครองนักเรียนท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๔.๓ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง 
 
๕.  กระบวนการพัฒนาผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
 ๑) สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา   
  จากการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อท่ีผ่านมาในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ พบว่ามีข้อการปฏิบัติงานท่ีจะต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจาก 
 ๑.๑ ขาดข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน ด้านสภาพความ
เป็นอยู่ของครอบครัวนักเรียน ฯลฯ 
 ๑.๒ ขาดการรายงานข้อมูลท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน ทำให้ข้อมูลท่ีได้คลาดเคล่ือน 
 ๑.๓ ขาดการวางแผนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต่างทำหน้าท่ีของ
ตนเองโดยไม่ได้พูดคุยกัน  
 ๑.๔ ขาดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลท่ีได้มาตรฐาน มีความล่าช้า ข้อมูลคลาดเคล่ือน 
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 ๑.๕ รูปแบบการส่ือสารมีน้อย ไม่ทันสมัย  
 ๑.๕ รูปแบบการติดตามขาดความต่อเนื่อง มีโครงสร้างท่ีไม่ชัดเจน 
 ๑.๖ ความร่วมมือของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องยังมีน้อย เกิดจากการส่ือสารท่ีไม่ท่ัวถึง และไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกสู่ภายนอก  
  จากการวิเคราะห์ผลการพัฒนาความสามารถด้านพฤติกรรมผู้เรียน พฤติกรรมครู  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ พบสภาพปัญหาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
  พฤติกรรมผู้เรียน นักเรียนมีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านการอ่านค่อนข้างต่ำ ไม่ชอบและ
ไม่เห็นความสำคัญของการอ่าน ขาดความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความต้ังใจและความพยายามในการอ่าน ปฏิเสธ
ท่ีจะรับการสอนเสริมจากคุณครู อาจจะเกิดจากสาเหตุวิธีการสอนของครูไม่ดึงดูดและไม่สร้างแรงจูงใจใน
การอ่าน ขาดการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกต่ืนเต้น สนใจในการอ่าน ส่ือไม่น่าสนใจ 
  พฤติกรรมครู ครูจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ Passive learning เน้นการบรรยาย และให้นักเรียน
เป็นผู้รับสารจากครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนไม่ได้ตอบกลับการเรียนรู้ ครูใช้หนังสือเรียนและหนังสือ
แบบฝึกหัดเป็นส่ือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจส่งผลให้นักเรียนเกิดการความเบื่อหน่าย ไม่สนใจใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ครูขาดโอกาสในพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน                           การจัดการเรียนรู้ของครู 

  ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขาดความต่อเนื่องในการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูมีงบประมาณท่ีจำกัดจึงไม่สามารถเปิดโอกาสให้ครูทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วน
ร่วมในการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆน้อย 
  คุณภาพผู้เรียนหลังเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และก่อนเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากการประเมิน
ด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
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๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เฉล่ียร้อยละของแต่ละวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เฉล่ียร้อยละของแต่ละวิชา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

๗๒.๒๘ ๗๑.๔๕ -๐.๘๓ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ 
 

๒. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

ด้าน 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ/ร้อยละของผลต่าง 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 76.77 69.09 -7.68 
การอ่านรู้เรื่อง 85.55 66.90 -18.65 
รวม ๒ ด้าน 81.16 68.00 -13.16 

 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ -๑๓.๑๖ และในรายด้าน จำแนก
ออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านการอ่านออกเสียง มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ -๗.๖๘และ
ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ -๑๘.๖๕ 
 
๓. ผลการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ/ร้อยละของผลต่าง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษาไทย 53.09 42.33 -10.76 
ด้านคณิตศาสตร์ 42.68 31.60 -11.08 
รวมท้ัง ๒ ด้าน 47.88 36.96 -10.92 

  ผลการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test : NT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ -๑๐.๙๒ และในรายด้าน จำแนก
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ออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ     
-๑๐.๗๖ และด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ -๑๑.๐๘ 
 
๔. ผลการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ/ร้อยละของผลต่าง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 45.41 58.17 +12.76 
ภาษาอังกฤษ 29.03 40.87 +11.84 
คณิตศาสตร์ 29.74 27.39 -2.35 
วิทยาศาสตร์ 30.99 36.98 +5.99 
รวมเฉล่ีย 33.79 40.85 +7.06 

  ผลการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในภาพรวมปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ 
๗.๐๖ และในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ -๒.๓๕ 
 
๕. ผลการพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ/ร้อยละของผลต่าง 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 59.32 55.33 -3.99 
ภาษาอังกฤษ 35.55 29.47 -6.08 
คณิตศาสตร์ 25.45 20.21 -5.24 
วิทยาศาสตร์ 31.55 28.01 -3.54 
รวมเฉล่ีย 37.97 33.26 -4.71 

  ผลการพัฒนาการประเมนิคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Test : O-NET) 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในภาพรวมปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ       
-๔.๗๑ และในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๖. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อมีผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน เดือน
กรกฎาคม พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๒ ซึ่งต่ำ
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๓ 
๗. ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๓ โร ง เร ียนบ ้านอ ่าวน ้ำบ ่อ   ม ีผลการค ัดกรองและจ ัดก ลุ ่มน ัก เร ียน 
ท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้อยู่ในกลุ่มนักเรียน ป.๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากนักเรียนท้ังหมด
จำนวน ๑๘๒ คน พบว่า มีนักเรียนท่ีจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียน ป.๗ จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๑๓ ซึ่ง
สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๙ 

ความพร้อมของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน 
  ๒. มีครูครบช้ัน อัตราส่วนครูต่อเด็ก  ๑ : ๒๒ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๓. ครูมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
  ๔. ครู มุ่งมั่น ทุ่มเท ต้ังใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๕. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ภูมิทัศน์ท่ีสวยงามปลอดภัย น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน ได้รับการยอมรับ ความเช่ือมั่นและความไว้วางใจจากผู้ปกครอง ชุมชน 
  ๖. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนและผู้ปกครอง สนับสนุน ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นอย่าง
ดีและมีความต่อเนื่อง 
  ข้อจำกัดท่ีมีผลต่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  ๑. นักเรียนมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อม 
  ๒. นักเรียนมีการย้ายถิ่นฐานติดตามผู้ปกครองเพื่อเข้ามาทำงานในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้มีการ
ย้ายเข้า-ย้ายออกของนักเรียนในระหว่างปีการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง 
  ๓. การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนไม่เอื้อต่อการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาด้าน
การเรียนรู้  
 
 
 
 
 
       ห้องเรียนก่อนใช้นวัตกรรม               ห้องเรียนปัจจุบัน 
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๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา  
กรอบแนวคิด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model 

นโยบายสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

นโยบายโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ  
 

บุคลากรมืออาชีพ ข้อมูลสารสนเทศ แผนการดำเนินงาน/งบประมาณ ส่ือ ICT/
นวัตกรรม การบริหารจัดการ และเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 
 
 

INPUT 

 
 
 
 
 
 

PROCESS 

ขั้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรม 

 
A 

 
P 

 
D 

 
C 

การบริหารจัดการโดยใช้ 
Quality Model 

Quality Information = 
การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

 

Quality Management = 
การจัดการที่มีคุณภาพ 

 
Quality Coach = การนิเทศ 

ติดตามที่มีคุณภาพ 
 

Quality Review 
= การทบทวนที่มีคุณภาพ 

 
Quality Participate 

= การมีส่วนร่วม 
 

กระบวนการที่ใช้ใน 
Quality Model 

 
 

 

PLC 

 

AAR 

 

DE 

 

PDCA 

 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อมีการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ปกป้องคุ้มครองนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา มีความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข  
 

 

 

 

OUTPUT 

โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูแ้ละคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียน 
เก่ง ดี มสุีข และอยู่อย่างพอเพียง 

 
 

 

OUTCOME 
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รูปแบบนวัตกรรม 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อมุ่งการพัฒนาให้โอกาสพร้อมท้ังบริการทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างเสมอภาคและท่ัวถึงถูกกำหนดให้เป็นนโยบายเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ เน้นระบบใน
การช่วยเหลือนักเรียน มาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนา โดยถูกกำหนดลงในแผนปฏิบัติการในทุก
ปีงบประมาณ ผ่าน Quality Model ของโรงเรียนซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการท่ีเน้นให้เกิดคุณภาพ
ในทุกขั้นตอน ซึ่งมีการขับเคล่ือนรูปแบบ คล้ายคลึงกับวงจรคุณภาพ (Deming Model: PDCA) รวมท้ัง
ให้เห็นแนวปฏิบัติ/กิจกรรม (How to) ในแต่ละขั้นตอน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรองนักเรียนแต่ละด้าน การสัมภาษณ์สอบถามฯลฯ      
มาปรับปรุงและพัฒนา รวมถึงการจัดกิจกรรม/โครงการการเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครอง
นักเรียน ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเป้าหมายในการการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และวิถี
ชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง จึงเป็นส่ิงท่ีจำเป็น ทางโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อจึงกำหนดแนวทาง/
รูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบตามแนวคิด Quality Model 
ม ี๕ องค์ประกอบ ดังนี้  

๑. Quality Information การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มุ่งเน้นด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน นำไปสู่นโยบายท่ีสามารถดูแลและวางแผนการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับบริบท ความต้องการและสภาพปัญหา ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้กระบวนการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การใช้ระบบ Q-info โดยการนำ
ช่องทางการส่ือสารท่ีทันสมัยด้วยระบบการเช็คช่ือนักเรียนผ่านแอพพลิเคช่ัน Q-attendance ในอุปกรณ์
มือถือของครูประจำช้ันทุกคน ซึ่งสามารถช่วยให้ครูติดตามนักเรียนได้อย่างทันท่วงที และการใช้ระบบ
เครือข่ายผ่านส่ือสังคมมีเดีย เช่น Facebook และ Website ของโรงเรียนเป็นส่ือในการเช่ือมต่อระหว่าง
โรงเรียน เครือข่ายผู้ปกครองและสาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งข้อมูลท่ีได้รับจากสารสนเทศ 
นำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนต่อไป 

๒. Quality Management การจัดการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการจัดการ โดยยึดระบบข้อมูล
สารสนเทศเป็นหลักเพื่อกำหนดบทบาทหน้าท่ีทีม ซึ่งได้แก่ ทีมนำ ทีมประสาน และทีมทำ โดยประสาน
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

๓. Quality Coach การนิเทศ ติดตามท่ีมีคุณภาพ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน รวมถึงชุมชนท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. Quality Review การทบทวนท่ีมีคุณภาพ มีการทบทวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ดังนี้ 
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๑) การนำข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนในทุกด้าน เพื่อศึกษา หาข้อมูล ในการแก้ไขและ
พัฒนาโดยการเข้ากลุ่ม PLC ของครูทุกสัปดาห์ 

๒) การประชุมคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาประจำเดือนเพื่อรายงานผลการ
ดำเนินงานและร่วมกันหาแนวทาง ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้การดำเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันครอบคลุมท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

๓) การรายงานประจำปี เป็นการทบทวนโดยการใช้สรุปผลการดำเนินงาน โดยใช้
รูปแบบ CIPP Model ในการประเมินการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕. Quality Participate การมีส่วนร่วม โดยการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

 
 
    Quality Information  = การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 
    Quality Management  = การจัดการท่ีมีคุณภาพ 
    Quality Coach  = การนิเทศ ติดตามท่ีมีคุณภาพ 
    Quality Review  = การทบทวนท่ีมีคุณภาพ 
    Quality Participate  = การมีส่วนร่วม 
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๓) ขัน้ตอนการดำเนินงานพัฒนา 
  ขั้นตอนในการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีรายละเอียดดังนี้  
   
วงจร
PDCA 

Quality Model แนวปฏิบัติ 

P 
Q – Participate  
Q – Information 

            การดำเนินการของข้อมูลสารสนเทศคุณภาพ คือการ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงาน
ท้ังหมด ซึ่งรวมทั้งการวางแผนในการดำเนินงานด้วย ซึ่งขอ้มูลเหล่านั้น
ได้ท่ีมาจากหลากหลายวิธีการ เช่น ข้อมูลทางด้านวิชาการ ได้จากการ
รวบรวมจากฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ครูประจำช้ันและครู
ประจำวิชา ข้อมูลด้านบริบทพื้นท่ี ได้จากการลงพื้นท่ีสำรวจ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) การสังเกต ข้อมูลนักเรียน ได้จาก
การสังเกต การสัมภาษณ์  การออกเยี่ ยมบ้ าน  การเก็บข้อมู ล
ส่ิงแวดล้อม การใช้กระบวนการ Focus Group  เป็นต้น 
KPI          มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างชัดเจนและปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
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วงจร
PDCA 

Quality Model แนวปฏิบัติ 

D 
Q – Participate  

Q - Management 
Q - Coach 

  การจัดการท่ีมีคุณภาพ มีระบบการจัดการ โดยยึดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเป็นหลักเพื่อกำหนดบทบาทหน้าท่ีทีม ซึ่งได้แก่ ทีม
นำ ทีมประสาน และทีมทำ โดยประสานความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ การนิเทศ ติดตามท่ีมีคุณภาพ มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการในการนิเทศ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียน รวมถึงชุมชนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อ
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
KPI          มีการนิเทศติดตามคุณภาพภายใน เพื่อทบทวนคุณภาพ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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วงจร
PDCA 

Quality Model แนวปฏิบัติ 

C 
A 

Q – Participate  
Q - Review 

            การขับเคล่ือนงานของโรงเรียนโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วม
ในการได้สะท้อนความคิดเห็นของอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้แนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ เช่น การทำ PLC สำหรับครูในทุกสัปดาห์โดยเฉพาะประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับนักเรียน / AAR หรือ After Action Review สำหรับการ
พัฒนาภาระงานท่ีดำเนินงานโดยลงลึกรายละเอียด / การประชุม
ประจำเดือน เพื่อเป็นการร่วมฟังและเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
ของโรงเรียนอย่างเป็นองค์รวม การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การทบทวนการดำเนินงานท่ีผ่านมาของโรงเรียนหรือร่วมกันออกแบบ 
วางแผนเพื่อพัฒนางานท่ีกำลังจะดำเนินการในครั้งต่อไป รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
หรือช้ีแนะแนวทางในการดำเนินกิจการของโรงเรียน เป็นต้น 
KPI          มีหลักฐานการติดต่อประสานความสัมพันธ์ระหว่างครูท่ี
ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  มีการจัดทำรายงาน
ผลการประเมินและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 
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๔) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน   
 ผลท่ีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ Quality Model เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จนได้รับผลสำเร็จ มีดังนี้ 

๑. ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 
โรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยหลายภาคส่วนท่ีมีความ

เข้มแข็ง ทำให้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เครือข่ายชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดภูเก็ต, ทัพเรือภาค ๓, เทศบาลตำบลวิชิต, สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, รพ.สต.วิชิต, บริษัทไทซาร์โก้, 
คลังน้ำมัน ปตท.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน ความรู้ วัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ ยานพาหนะ บุคลากร สาธารณูปโภค และอื่น ๆ ให้กับโรงเรียน 
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๒. ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
๒.๑ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน  
โรงเรียนมีการนำข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากครูประจำช้ันมาวิเคราะห์ผล และจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ covid-19 โรงเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ มี
มาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัด ท้ังความปลอดภัยในด้านอาคารสถานท่ี ท่ี
เป็นจุดเส่ียงหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้ มีการกำหนดจุดเส่ียง การติดป้ายเตือนตามสถานท่ีท่ีอาจ
เป็นอันตราย มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV จัดพื้นท่ีห้องเรียนให้นักเรียนเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
จัดหาอุปกรณ์ในการป้องกัน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทำความ
สะอาดให้นักเรียนอย่างเพียงพอ มีมาตรการดูแลนักเรียนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การ
จัดระบบจราจรในโรงเรียน การสวมหมวกนิรภัย 
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๒.๒ ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
๒.๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผลการทดสอบระดับชาติ   
ตาราง ๑ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
ค่าเฉลี่ยระดับสถานศึกษา /ปีการศึกษา 

ผลการพัฒนา 
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

การอ่านออกเสียง 69.09 82.06 +12.97 
การอ่านรู้เรื่อง 66.90 89.03 +22.13 
รวม ๒ ด้าน 6๘.00 85.55 +17.55 

 

 จากตาราง ๑ พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท้ังในภาพรวมและรายด้าน 
ซึ่งมีผลการพัฒนาในภาพรวม เท่ากับ ๑๗.๕๕ 

ตาราง ๒ ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลการพัฒนา 
ด้านภาษาไทย 42.33 62.50 +20.17 

ด้านคณิตศาสตร์ 31.60 52.68 +21.08 
รวมทั้ง ๒ ด้าน 36.96 57.59 +20.63 

 

จากตาราง ๒ พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test 
: NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ท้ังในภาพรวมและราย
ด้าน ซึ่งมีผลการพัฒนาในภาพรวม เท่ากับ ๒๐.๖๓ 

ตาราง ๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

รายวิชา ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 58.17 57.53 -0.64 
English 40.87 46.38 5.51 

คณิตศาสตร์ 27.39 36.55 9.16 
วิทยาศาสตร์ 36.98 30.79 -6.19 

รวมเฉล่ีย 40.85 42.81 +1.96 
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จากตาราง ๓ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ คะแนนรวมเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลการพัฒนา
ในภาพรวม เท่ากับ ๑.๙๖ 

ตาราง ๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลการพัฒนา 

ภาษาไทย 55.33 54.63 -0.7 

ภาษาอังกฤษ 29.47 26.88 -2.59 
คณิตศาสตร์ 20.21 28.50 +8.29 
วิทยาศาสตร์ 28.01 34.60 +6.59 

เฉลี่ย 33.26 34.60 +2.89 
 

จากตาราง ๔ พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คะแนนรวมเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมีผลการพัฒนาใน
ภาพรวม เท่ากับ ๒.๘๙ 
 

๒.๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย คือ 

การส่งเสริมความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศึกษาได้กำหนด  

ตาราง ๕ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปผลรายชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนคน/ผลการตัดสิน 

(คน) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวนนักเรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 24 23 1 0 0 24 
ประถมศึกษาปีท่ี 1/2 23 23 0 0 0 23 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 33 33 0 0 0 33 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 30 30 0 0 0 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 30 30 0 0 0 30 
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ตาราง ๕ (ต่อ) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้น
ไประดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สรุปผลรายชั้น 

จำนวน
นักเรียน 

จำนวนคน/ผลการตัดสิน 

(คน) ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
จำนวนนักเรียนที่
ได้ระดับดีขึ้นไป 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 36 36 0 0 0 36 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 31 31 0 0 0 31 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 22 22 0 0 0 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 22 22 0 0 0 22 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 33 33 0 0 0 33 

รวม 284 283 1 0 0 284 
ร้อยละ 100 99.64 0.35 0 0 100.00 
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นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้าน / การคัดกรองนักเรียน / ข้อมูลพื้นฐาน / SDQ / EQ ของนักเรียนระดับช้ัน
อนุบาล ๒ – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 

      
 
 
  ตารางแสดงจำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มต้ังแต่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๓  

 

 

รายงาน กลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด ๒๘๗ คน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด ๓๑๗ คน 

การศึกษา ๒๕๖๓ 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด ๓๐๙ คน 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

๑.ด้านความสามารถ พิเศษ 5 1.74 60 18.93 9 ๒.๙1 
ปกติ 266 92.68 239 75.07 ๒๖๔ ๘5.๔๔ 
เส่ียง 13 4.53 12 3.79 ๓5 11.33 

มีปัญหา 3 1.05 6 1.89 ๑ ๐.๓๒ 
๒.ด้านสุขภาพ ปกติ 271 94.43 298 94.00 ๒95 ๙5.๔๗ 

เส่ียง 16 5.57 18 5.68 ๑๒ 3.๘๘ 
มีปัญหา 0 ๐.๐๐ 1 0.32 ๒ 0.65 

๓.ด้านครอบครัว ปกติ 195 67.94 247 77.92 ๒๖๘ ๘๖.๗๓ 
เส่ียง 91 31.71 70 22.08 ๔๑ 1๓.2๗ 

มีปัญหา 1 0.35 0 ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
๔.ด้านอื่นๆ  
(ด้านสารเสพติด) 

ปกติ 284 98.95 317 100.๐๐ ๓๐9 1๐๐.๐๐ 
เส่ียง 3 1.05 0 ๐.๐๐ 0 ๐.๐๐ 

มีปัญหา 0 0๐๐ 0 ๐.๐๐ 0 ๐.๐๐ 
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ข้อมูลสารสนเทศนักเรียนการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
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ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับครู 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการคัดกรองและเย่ียม

บ้านนักเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

        
 

        

๒. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมท้ังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
เรียนการสอน บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การเรียนการ
สอนทุกช้ันเรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

   
 
 



- ๒๗ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง ท้ังในระดับช่วงช้ัน ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับกลุ่มงาน
ท่ีรับผิดชอบ และนำข้อมูลจากการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน โดยมีการนิเทศ 
กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 

        
 

      

ตาราง แสดงผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจักษ์ของครู 

ปีการศึกษา ครู รางวัล จากหน่วยงาน/องค์กร 
๒๕๖๔ นายชัยยุทธ  ฟักมงคล รองชนะเลิศอันดับ ๒

โรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จในด้าน 
การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๒๕๖๔ นางสาวอรุณี  อิสระโชติ ผู้ฝึกซ้อมน ักเรียนจนได้รับรางวัล 
ชนะเลิศประกวดแถวลูกเสือ 
เนตรนารีระดับจังหวัด 
ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ ่

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดภูเก็ต นางสาวพัชรินทร์  อยู่เดช 

นางสาวกัญญารัตน์  วิจาราณ์ 



- ๒๘ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ปีการศึกษา ครู รางวัล จากหน่วยงาน/องค์กร 
๒๕๖๔ นางหฤทัย  นวลศรี ครูผู้สอนท่ีมีผลงานดีเด่นกลุ่มสาระ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๒๕๖๔ นางสาวณัฐสริลชา  
เพ็ชรจำเนียร 

การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
คลิปการสอนในการพัฒนาความ 
สามารถในการอ่านการเขียน 
ท่ีเป็นผลสำเร็จ ระดับดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๒๕๖๔ นางสาวอรุณี  อิสระโชติ การพัฒนาส่ือและนวัตกรรม 
คลิปการสอนในการพัฒนาความ 
สามารถในการอ่านการเขียน 
ท่ีเป็นผลสำเร็จ ระดับดี 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการ 
ศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน 

๒๕๖๔ นางสาวอรุณี อิสระโชติ รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔ 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาติร่วมกับ 
สพป.ภูเก็ต 

๒๕๖๔ นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น 
เนื่องในวันเยาวชนครูแห่งชาติ 
๒๕๖๕ 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรม 
เพื่อสังคม 

๒๕๖๔ นายปรัชญา บุตรครุธ ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น 
เนื่องในวันเยาวชนครูแห่งชาติ 
๒๕๖๕ 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรม 
เพื่อสังคม 

๒๕๖๔ นายปัญญา  ถากงตา ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น 
เนื่องในวันเยาวชนครูแห่งชาติ 
๒๕๖๕ 

ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรม 
เพื่อสังคม 

๒๕๖๕ นางสาวอรุณี อิสสระโชติ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การรณรงค์
ใส่หมวกกันน็อก โครงการสังคม
หัวแข็ง ป ี๖ 

บริษัทไทยฮอนด้าจำกัด 
รว่มกับ สพฐ. 

๒๕๖๕ นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การรณรงค์
ใส่หมวกกันน็อก โครงการสังคม
หัวแข็ง ปี ๖ 

บริษัทไทยฮอนด้าจำกัด 
รว่มกับ สพฐ. 

 



- ๒๙ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ผลการใช้นวัตกรรมที่เกิดขึน้กับผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษา 
๑ . น าย จารุ วัฒ น์  วิ ก รม ธี ร านั น ท์  ผู้ อ ำน วย ก าร โร ง เรี ยน บ้ าน อ่ า วน้ ำบ่ อ  ไ ด้ รั บ

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และรางวัลเข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน การคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔  

 
 

๓. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ 
ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับยอดเย่ียม 

 
 
 
 
 
 
    



- ๓๐ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๔. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จและ  
มีความโดดเด่นในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

๕. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ (๘๕.๕๕) เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๗๑.๓๘) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

๖. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลในการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำ MV “เพลงครูไทย
ยิ้มได้ เมื่อภยัมา” จังหวัดภูเก็ต 

๗. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลเหรียญเงนิ การรณรงค์ใส่หมวกกันน็อก โครงการ สังคม
หัวแข็ง ปี ๖ 

            



- ๓๑ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

๘. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๙. โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลผ่านการประเมินรอบท่ีสาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ 

                    
 
๕)  สรุปสิ่งที่เรียนรู้และการปรับปรุงให้ดีขึ้น 

การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เป็นกระบวนการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่ง มีกระบวนการ
ทำงานอย่างเป็นลำดับข้ันตอน อาศัยหลักการในการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑. หลักการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ต้องมีความร่วมมือกัน ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือข่าย โดยยึดหลัก ๔ ร กล่าวคือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และร่วมช่ืนชม
ความสำเร็จ เริ่มต้ังแต่ก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการ  

๒. ทุกคนดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมแห่งความสำเร็จ คือ อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ๑. ฉันทะ : 
ความพอใจ หมายถึง พอใจท่ีจะให้ความรู้ คำปรึกษากับผู้มาติดต่อ ความรักในงาน พอใจ กับงานท่ีทำอยู่ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบหรือ ศรัทธางานท่ีทำอยู่ จะต้องพอใจท่ีจะทำและมีความสุขท่ีได้ทำงาน ท่ีได้รับ
มอบหมาย ๒. วิริยะ : ความพากเพียร หมายถึง ขยันหมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความ
ขยันหมั่นเพียร ในการทำงานท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ัง หมั่นฝึกฝนตนเองอยู่อย่าง ต่อเนื่องเพื่อให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานให้มาก ๓. จิตตะ : ความเอาใจ
ใส่ หมายถึง ความเอาใจใส่รับผิดชอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับงานท่ีทำ 
รวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานท่ีทำอย่างเต็มสติกำลัง ความสามารถ ๔. วิมังสา : 
ความสอดส่องในเหตุและผล หมายถึง การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน ตรวจสอบข้ันตอน
ในการทำงานให้ง่าย ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำงาน ด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด รวมถึงการมีความเข้าใจในงาน
อยา่งลึกซึ้งท้ังในแง่ขัน้ตอนและผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของงาน   



- ๓๒ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ความสำเร็จในครั้งนี้อาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนท้ังด้านบุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องจักร แรงกาย แรงใจ และความสัมพันธ์ท่ีดีซึ่งกันและกัน สามารถนำรูปแบบ 
Quality Model นี้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยการวิเคราะห์
บริบทภายในและภายนอกของสถานศึกษาในพื้นท่ีอย่างถี่ถ้วน ก่อนนำผลงานนี้ไปใช้ประโยชน์ซึ่งการ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ Quality 
Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ในแต่ละขั้นตอน โดยมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

ท้ังนี้ การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ยังพบข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้  

๑. ครูยังขาดความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโดยการนำ Quality Model ท่ีจัดทำขึ้น มาปรับเปล่ียนเป็น
รูปแบบการพัฒนาตนเองร่วมกันโดยใช้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ภายในสถานศึกษาแทนการจัดการเรียนการสอน Passive Learning ในช้ันเรียน 

๒. บุคลากรในสถานศึกษามีเวลาในการอบรมพัฒนาตนเองในรูปแบบ On site ค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙  จึงปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมมาเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  

๓. ทางโรงเรียนไม่สามารถส่ือสารกับผู้ปกครองทางส่ือสังคมออนไลน์ได้ครบทุกคน เนื่องจาก    
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ส่งผล
ต่อภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนจึงไม่สามารถส่ือสารทางส่ือสังคมออนไลน์ได้เต็มรูปแบบ จึง
ปรับเปล่ียน รูปแบบการส่ือสารให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคล โดยการส่ือสารผ่านโทรศัพท์และ
การเยี่ยมบ้านนักเรียน  

๔. นักเรียนมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  ไม่สามารถมาเรียนได้ ตามปกติจึง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้เป็นการส่ือสารกับผู้ปกครองทางแอพพลิเคช่ันไลน์ เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบต่างๆ ให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองในการฝึกทักษะ การอ่าน ถ่ายคลิป
การอ่านของนักเรียนและส่งคลิปการอ่านถึงครูประจำช้ันในไลน์กลุ่มผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองท่ีไม่
สามารถส่ือสารทางไลน์จะใช้วิธีการส่ือสารทางโทรศัพท์และให้นักเรียนฝึกอ่านท่ีบ้าน  และสำหรับ
นักเรียนท่ีไม่สามารถส่ือสารทางไลน์และทางโทรศัพท์ ครูประจำช้ันจะนำแบบฝึกอ่าน ไปให้นักเรียนฝึก
อ่านท่ีบ้าน และครูประจำช้ันสอนเสริมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนและในวันหยุดราชการ 

 
 



- ๓๓ - 

   นวัตกรรมการบริหารและการจัดการสถานศึกษา “การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ Quality Model” 
                                 โรงเรยีนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๖)  การขยายผลและเผยแพร่ผลการพัฒนา 
๑. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และรายงานผลการดำเนินงานในระดับห้องเรียน ระดับช่วงช้ันเรียน

และระดับโรงเรียนเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านความสำเร็จของการดำเนินโครงงาน/กิจกรรม 
สภาพปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการร่วมกันทำโครงงาน/กิจกรรมภายในห้องเรียน ภายในระดับช่วงช้ัน
และระดับโรงเรียน โดยมีครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับและฝ่ายบริหารเข้าร่วมฟังการนำเสนอการดำเนิน
โครงงานและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และวิพากย์ร่วมกันกับผู้ทำโครงงานและนำส่ิงท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขการทำ
โครงงานให้ดีขึ้นในครั้งต่อๆไป  
 ๒. การนำเสนอผลงานโครงงานต่อสาธารณชนในกิจกรรม Open House “เปิดบ้านวิชาการ 
ท่องโลกกว้าง” ของโรงเรียน 
   ๓. จัดนิทรรศการขยายผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ณ ห้องประชุมแกรนบอลรูม โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิต้ี จังหวัดภูเก็ต 
 ๔. การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับโรงเรียนท่ีมาศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
 ๕. รับการติดตามและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาภูเกต็ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มูลนิธิสยามกัมมาจล 
 ๖. ร่วมเวทีเสวนาและประกวด ในงาน “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม” จัดโดย
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
 ๗. ร่วมเวทีเสวนา ในงาน “เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง     
รุ่นท่ี ๒ ปี ๒๕๖๕ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
    โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อได้นำ Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดประชุมภายในโรงเรียน เพื่อถอดบทเรียนและสร้างความเข้าใจ ใน
ส่วนของปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จและอุปสรรคของผลงานและสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำมา 
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนำไปต่อยอดในพัฒนาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ 
ภายใต้บริบทเดียวกันเผยแพร่ผลการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ สู่เพื่อนร่วมวิชาชีพ วิธีการ และผลการ
เผยแพร่นวัตกรรม ดังนี้  

๑. นำไปต่อยอดโดยใช้ Quality Model ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ และส่งผลงานเข้าประกวดการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best 
Practice) ส่งผลให้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขนาดกลาง วิธี
ปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

๒. นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนโรงเรียน           
บ้านอ่าวน้ำบ่อ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษา
ขนาดกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับชาติ 
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๓. มีการเผยแพร่ผลงานให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพระดับเขตพื้นท่ี ดังนี้  
๓.๑ นางหทัยรัตน์  เส้ียมสอน ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร

อบรม เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลคะแนนและยกระดับผลการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  

๓.๒ นายจารุวัฒน์  วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ โดยได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน นวัตกรรม/วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรมขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเรียนรวมสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา โดยใช้ระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

๔. มีการเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ท่ีมาศึกษาดูงานท้ังในและนอกโรงเรียน  
๕. มีการเผยแพร่ให้กับบุคคล หน่วยงานต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ ในโครงการเปิดบ้าน

วิชาการ Open House  
๖. ได้มีการเผยแพร่ผลผ่านส่ือออนไลน์ผ่านเพจ facebook โรงเรียน เพจ facebook ห้องเรียน 

และกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง 
    ๗. ได้รับเชิญจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ ร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ในการขับเคล่ือนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 
 ๘. ได้รับเชิญจากโรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นวิทยากรขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๙. คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๐ . โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๑. โรงเรียนวัดบางดี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จังหวัดตรัง เข้ามา
ศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
          ๑๒. โรงเรียนบ้านแม่ที  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ จังหวัดสงขลา 
เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๓. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๓ จังหวัดสงขลา เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 
 ๑๔ . โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑   
จังหวัดพัทลุง เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
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 ๑๕. โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ ๑๕)  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๖. โรงเรียนบ้านบางเหียน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี ่จังหวัดกระบี่ เข้า
มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๗. โรงเรียนบ้านตล่ิงชัน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ เข้า
มาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๘. โรงเรียนบ้านบ่อน้ำบุด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 ๑๙ . โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเท่ียง อนุสรณ์ )  สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษา 
 ๒๐. โรงเรียนวัดปลายสระ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัด   
นครศรีธรรมราช เข้ามาศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 
๖.  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่ออย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำรูปแบบ Quality Model มาประยุกต์ใช้ให้ครอบคลุมในการ
บริหารจัดการทุกด้านและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) ต่อไปโดยแนว
ทางการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑. ประชุมช้ีแจงทำความเข้าใจ นักเรียน ครูรวมถึงภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการตาม
รูปแบบ Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  
  ๒. นักเรียน ครูรวมถึงภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการร่วมมือในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กำหนดไว้ โดยการประชุมวางแผน/โครงการ นิเทศติดตามแผน/โครงการ 
และประเมินผลการดำเนินงาน  
  3. การใช้กระบวนการ PLC ติดตามข้อมูล ศึกษาสภาพปัญหา เพื่อคิดค้นรูปแบบการแก้ไข
และพัฒนาในกลุ่มของครูแต่ละกลุ่มสาระ รวมถึงครูแต่ละช่วงช้ัน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
  4. ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้ครูผู้ท่ีมีผลงานนวัตกรรมในด้านต่างๆ 

 
๗.  จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
 Quality Model พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ มีจุดเด่น 
และมีลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม ดังนี้ 
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 ๑. Quality Model มีความโดดเด่น โดยการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยของโรงเรียนท่ีสะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

 ๒. มีวิธีการดำเนินงาน  5 ขั้นตอน โดยดำเนินงาน  สอดคล้องอย่างเป็นระบบ ทีมนำ ทีม
ประสาน และทีมทำ เสริมสร้าง ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

  ๓. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน 

  ๔. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

  ๕ . โร ง เรี ย น บ้ าน อ่ า วน้ ำบ่ อ ไ ด้ เป็ น ต้ น แ บ บ สถ าน ศึ ก ษ าใน ก ารบ ริ ห า ร จั ด ก าร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 
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จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค ๔) รุ่นท่ี ๑/๖๕ และได้ขยายผลให้กับบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อและหน่วยงานต่างๆ 
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ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
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เกียรติบัตรผลงานท่ีประสบความสำเร็จของสถานศึกษา 
 
 
 



หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
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