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                  ยะลำ เขต ๓ อ ำเภอเบตง  จังหวัดยะลำ           
                  ๙๕๑๑๐ 

 

                   ๒7 เมษำยน ๒๕๖3 

เรื่อง   เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ............................  

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. บทคัดย่อ จ ำนวน  ๑  ชุด 
 2. แบบแสดงควำมคิดเห็นผลงำนทำงวิชำกำร จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 

 ด้วย นำยโกมุท รุยอ่อน ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 3 ได้จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3    
เพ่ือประกอบกำรขอรับกำรประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเชี่ยวชำญ  

 บัดนี้ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีควำมประสงค์ขอเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรดังกล่ำว
มำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของท่ำน เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรจัดกำรศึกษำต่อไป  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้  

                                                     ขอแสดงควำมนับถือ    
           

                                                            
                                                           (นำยโกมุท  รุยอ่อน) 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๓ 
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ชื่อเรื่อง  กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำยะลำ เขต 3 
ผู้ประเมินโครงการ นำยโกมุท รุยอ่อน 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต  3   
ปีท่ีวิจัย  2562 

 

บทคัดย่อ 
 
         กำรวิจัยและพัฒนำ เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำสภำพปัญหำและควำมต้องกำรเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 เพ่ือสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบ     
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือศึกษำผลกำรทดลองใช้รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และเพ่ือประเมินรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ผู้บริหำร
โรงเรียน จ ำนวน 32 คน และครูผู้สอน จ ำนวน 608 คน นักเรียน จ ำนวน 7,972 คน และผู้ปกครองนักเรียน 
จ ำนวน 7,421 คน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ปีกำรศึกษำ 
2562 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภำษณ์สภำพปัญหำและควำมต้องกำรเกี่ยวกับระบบ    
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบบสอบถำมกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
แบบสอบถำมพฤติกรรมของนักเรียน และแบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน สถิติที่ใช้ใน   
กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D) โดยใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูป และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ 

 ผลการศึกษา  
 1. สภำพปัญหำเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
ขั้นตอน แต่ยังขำดระบบและควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร โรงเรียนขำดที่ปรึกษำที่คอยให้ค ำปรึกษำ แก้ไข
ปัญหำและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ขำดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ครูจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ไม่
หลำกหลำย ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของนักเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีจ ำนวน
เพ่ิมมำกขึ้น ส ำหรับควำมต้องกำรเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ กำรมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อยำกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู
ต้องกำรหำควำมรู้ในกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำนักเรียน อีกทั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและชุมชนต้องกำรปรับพฤติกรรม
นักเรียนให้ดีขึ้น โดยยินดีให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในกำรแก้ปัญหำที่เกิดข้ึนกับนักเรียน  
 2. ผลกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ประกอบด้วย 4 ประกอบ



หลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้ำนกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน องค์ประกอบที่ 2 ด้ำนกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน องค์ประกอบที่ 3 ด้ำนตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน องค์ประกอบที่ 4 ด้ำนกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. ผลกำรทดลองใช้และประเมินรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
กำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 
ประกอบด้วย 1) ผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหำรโรงเรยีน ครู  ผู้ปกครอง
นักเรียนและนักเรียนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภำพรวม
อยู่ในระดับมำก 2) ด้ำนพฤติกรรมนักเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีควำม
คิดเห็นว่ำโรงเรียนมีระดับคุณภำพด้ำนพฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมำก  3) ควำมพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบ   
กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมี
ควำมคิดเห็นว่ำโรงเรียนมีระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมำก  4) ผลที่เกิดจำกกำรกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 4) ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้เรียน นักเรียนมีผล
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 และ
มัธยมศึกษำปีที่ 3 ในปีกำรศึกษำ 2562 พบว่ำ มีนักเรียนที่มีผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5) ผลกำรเข้ำร่วมในงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับชำติ (ภูมิภำคภำคใต้) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 3 ส่งกิจกรรมเข้ำร่วม จ ำนวน 133 กิจกรรม ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 จ ำนวน 2 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ ำนวน 6 กิจกรรม เหรียญทอง จ ำนวน 45 กิจกรรม 
เหรียญเงิน จ ำนวน 46 กิจกรรม เหรียญทองแดง จ ำนวน 24 กิจกรรม และเข้ำร่วมแข่งขัน จ ำนวน 10 
กิจกรรม 6) ผลกำรพัฒนำที่เกิดกับผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำน พบว่ำ สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง และประสบควำมส ำเร็จ มีผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จได้รับ
รำงวัลดีเด่น ระดับภำค ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับประเทศ รำงวัลเชิดชู
เกียรติที่ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 10 รำยกำร รำงวัลที่สถำนศึกษำได้รับ 
จ ำนวน 19 รำยกำร ส ำหรับผลกำรพัฒนำที่เกิดกับหน่วยงำน ได้แก่ ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรฐำน
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จ ำนวน 5 
องค์ประกอบ คะแนนประเมิน 4.09  คิดเป็นร้อยละ 81.85 อยู่ในระดับมำตรฐำนขั้นสูง  ส ำหรับผลกำร
ประเมินกำรติดตำมและประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 สรุป
ภำพรวมทั้ง 3 มำตรฐำน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก และผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีผลกำรประเมิน นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี นโยบำยที่ 3 
พัฒนำผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำร
เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม นโยบำยที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร มีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี  
 



แบบแสดงความคิดเห็นผลงานทางวิชาการ 
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
************ 

 ข้ำพเจ้ำ.................................................................ต ำแหน่ง....................................................  
ได้รับและศึกษำเอกสำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 3 มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสำรดังนี้ 
 ............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
 

ลงชื่อ.............................................................................. 
    (....................................................................... ) 

ต ำแหน่ง....................................................................... ............ 
 


