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แบบรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
สถานที่ตั้ง  เลขที่   145 หมู่ที่   12 ถนนลานสกา – ไม้หลา  ต าบลหินตก  อ าเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80350  โทรศัพท์ 075 – 497071 โทรสาร 075 – 497166 
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน  245 คน จ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 25 คน 
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  โทรศัพท์มือถือ 081 – 6065843 
 

2.  ผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (เป็นผลงาน
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  ถึง  29  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) 
     1.  การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
           1.1  ลักษณะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  

โรงเรียนด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองและด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพปัญหา แจ้งนโยบายและแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือขอความ
ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ทีมน า  ทีมท าและทีมประสาน 
จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  จัดท าคู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการคัดกรอง
นักเรียน(SDQ) คู่มือการด าเนินงานครูที่ปรึกษา กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมป้องกัน
และช่วยเหลือ มอบหมายงานให้ครูที่ปรึกษารับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูหนึ่งคนดูแลนักเรียน 15 - 
20 คน ด าเนินการส่งเสริมป้องกันแก้ไขอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โครงการเด่น คือ โครงการ
นักเรียนคีรีมีครูไปเยี่ยม โครงการคลินิกใจและโครงการศุกร์นี้มีรัก และโครงการกิจกรรมอ่ืน ๆ   

นอกจากนี้มีการสรุปผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม  พร้อมทั้งจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือน าเสนอการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
          1.2  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจาก
การออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขท้ังปวง 
      โรงเรียนได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัด
กรอง การส่งเสริมพัฒนา การแก้ไขช่วยเหลือและการส่งต่อโดยใช้กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน โฮมรูม  แนะแนว
เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  เริ่มจากครูเวรประจ าวันและคณะกรรมการสภา
นักเรียนต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน  ครูที่ปรึกษาส ารวจการมาเข้าแถวของนักเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น  
ครูเวรประจ าวันและตัวแทนสภานักเรียนร่วมท ากิจกรรมหน้าเสาธงมีกิจกรรมเสริมโดยนักเรียน  กิจกรรม  5 ส.  
นักเรียนเข้าห้องเรียนดูแลโดยครูผู้สอนประจ าวิชา  ถ้านักเรียนมีความจ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน  
ต้องมาขออนุญาตหรือมีผู้ปกครองมารับที่ห้องกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  และกรณีนักเรียนมีปัญหาโรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมคลินิกใจเพ่ือเป็นช่องทางให้นักเรียนบอกความทุกข์ใจหรือปัญหาของนักเรียน โดยครูแนะแนว
และคณะจะรับทราบปัญหาและพยายามหาแนวทางให้นักเรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยตัวนักเรียนเอง ทุกวันศุกร์



 
 

ทางได้จัดกิจกรรมศุกร์นี้มีรักเพ่ือแก้ปัญหานักเรียนมาสาย  ไม่เข้าห้องเรียน  มีปัญหาในเรื่องการเรียนและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  โดยทางโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองมาร่วมปรึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหา  ฝ่าย
กิจการนักเรียนได้ดูแลอ านวยความสะดวกให้บริการสื่อสารกับผู้ปกครองด้วยโทรศัพท์  และจะมีหนังสือแจ้ง
ผู้ปกครองโดยตรง  ช่วงเย็นครูเวรประจ าวันพร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนส่งนักเรียนกลับบ้านด้วย
กิจกรรมขยะ 2 ชิ้น 
 ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตาม  “โครงการนักเรียนคีรีมีครูไปเยี่ยม” เพ่ือรับทราบข้อมูล
พ้ืนฐานของนักเรียน  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เช่น  กิจกรรม
กีฬา อบต. กีฬาอ าเภอ  ศุกร์นี้มีรัก  ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ค่ายอบรมสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัวที่
เข้มแข็ง  ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   กิจกรรมทัศนศึกษา  จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องสภาเยาวชนต าบลหินตก   
กิจกรรมสอนเสริม  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน (นักเรียนดีศรีคีรี
ราษฎร์) และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปกครอง 

โรงเรียนได้จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จัดสวัสดิการแจกชุดนักเรียน  ชุดเครื่องแบบลูกเสือ-เนตร
นารี  ชุดพลศึกษา  กระเป๋านักเรียนเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและจัดสรรสวัสดิการเบื้องต้นแก่
นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน   โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนและภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมครอบครัวและ
ชุมชนของนักเรียนตามโอกาสอันสมควร  มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
กับสมาคมวางแผนครอบครัวและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต   
 นอกจากนี้โรงเรียนได้ดูแลนักเรียนพิการเรียนร่วม จ านวน 3 คน  แยกออกเป็น นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 2 คน และนักเรียนออทิสติก 1 คน ทางโรงเรียนจัดแผนการจักการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ( IEP ) ให้กับนักเรียนพิการเรียนร่วมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทางด้านการอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนในโรงเรียน การศึกษา และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนออกสู่สังคมนอกห้องเรียน ทางโรงเรียนได้
ส่งเสริมนักเรียนพิการเรียนร่วมทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
   จากผลการด าเนินการดังกล่าว  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน  ระดับชาติ
เพ่ิมข้ึนทุกปี   การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่ 25 ประจ าปีการศึกษา  2558  ได้รับเหรียญ
รางวัลอันดับ 1  ของกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กและได้รับเหรียญรางวัลระดับภาคและระดับชาติ  นักเรียนมีทักษะ
ชีวิต  ปลอดจากการออกกลางคัน  ปลอดสารเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  นักเรียนผ่านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของหลักสูตรและมีค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ  (ภาคผนวก  ก) 
 
     2.  การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
         2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมีวินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วยความรักและความเมตตาต่อนักเรียนอย่างไม่มีเงื่อนไข  ด้วยจิตวิญญาณของความ
เป็นครูและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของ
สถานศึกษา  ฝ่ายบริหาร ครูและผู้ปกครอง ปฏิบัติต่อเด็กโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการพิทักษ์
คุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระต่างๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  มีต ารวจโรงเรียนเข้ามา
ดูแลนักเรียน  จัดท าประกันอุบัติเหตุ  จัดสรรทุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหา  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองทางด้านการเรียน ด้านสุขภาพ  ด้านสวัสดิการ เงิน
ทุนการศึกษา  ท าให้อยู่ในสังคมประจ าวันอย่างมีความสุข 
         2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียน  โดยครูได้ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตและการ



 
 

ปรับตัว  โรงเรียนได้ใช้กระบวนการบริหารตามแนว  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้าน  มีการคัดกรองและให้การช่วยเหลือนักเรียนแก้ปัญหาและส่งเสริมนักเรียนที่มี
จุดแข็ง  สร้างภูมิคุ้มกันโดยการเข้าร่วมโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  โค รงการอาชีพอิสระ  จัด
กิจกรรมหน้าแถว  โฮมรูม  แนะแนว  คลินิกใจ  ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีความสุข ปัญหาได้รับการแก้ไข  ปรับตัว
เข้ากับสังคม  ด ารงชีวิตในโรงเรียนในโรงเรียนและชุมชนอย่างมีความสุข  และมีความความพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองสู่โลกแห่งอาชีพ 
         2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น  ครูได้การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ครูแสนดี ครูดีไม่มีอบายมุข และครูต้นแบบ จาก สพม. 12 (ภาคผนวก ข) 
 

    3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 
        3.1  มีกลยุทธ์ในการประสานงาน และมีฐานข้อมูลภาคเครือข่าย   โดยก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  
ภายในปี  2562  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย
และมีกลยุทธ์ด้านผู้เรียน คือ ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        3.2  ภาคีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีความยั่งยืน ด าเนินการในรูปแบบของโครงการและการบันทึกข้อตกลง (MOU)  
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมกันดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

1.  บันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือการให้บริการด้านสุขภาพนักเรียนระหว่างโรงเรียนคีรี
ราษฎร์พัฒนากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านขุนพัง 

2.  บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนังระหว่างโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนากับหน่วยจัดการต้นน้ าปากพนัง ส านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

3.  บันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษานอกระบบระหว่างโรงเรียนคีรีราษฎร์
พัฒนากับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนครศรีธรรมราช 

4.  โครงการความร่วมมือการดูแลนักเรียนโดยใช้กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตระหว่างโรงเรียน
คีรีราษฎร์พัฒนากับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

5.  โครงการความร่วมมือกับพระสงฆ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดศรีพิบูลย์ วัดท่าไทร วัดถลุงทอง  
มัสยิดอัรกุบรอ ให้โอกาสนักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น  ค่ายพุทธบุตร ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ท า
ความสะอาดพัฒนาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับศาสนาเป็นประจ า 

6.  โครงการความร่วมมือส่งเสริมการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ฯลฯ 

7. โครงการความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรร่อนพิบูลย์ และหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ปตท.  เข้ามาให้
ความรู้ด้านการจราจรด้านการใช้พลังงาน เป็นต้น 

8. โครงการความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือดูแลนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคม 

9.  กิจกรรมจดหมายข่าวชาวคีรี  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจจากโรงเรียนสู่นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน 



 
 

จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม สนับสนุนเป็นอย่างดี  ทั้ง
ทางด้านวิชาการ  ด้านสุขภาพ ด้านศีลธรรม ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ จากสารเสพติด รวมถึงการใช้ชีวิตที่มี
ความสุขประสบความส าเร็จ  ท าให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน (ภาคผนวก  ค) 
 

    4.  การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 
        4.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งครู
เข้ารับการอบรมครูได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน ผ่านรายวิชา  TEPE ๕๘๓๐๔ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกคนและเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ พัฒนาด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
        4.2  การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีระบบส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศและประเมินผลตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้  โดยฝ่ายบริหารได้ก าหนดแผนการนิเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ประสบความส าเร็จ  มีครูที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติที่ดีในบทบาทและหน้าที่  มีคุณธรรม
จริยธรรม  มีการประชุมครูที่ปรึกษา  ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียน  ในการเอาใจใส่  ดูแลบุตรหลาน
ของตน  คณะกรรมการทีมน า  ทีมท าและทีมประสานได้ปฏิบัติหน้าที่  มีการประชุมและนิเทศติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เป็นสัปดาห์ เดือน ภาคเรียน และปีการศึกษา  

        4.3  การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการติดตาม  ประเมินผลให้ครูด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่  รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
เยี่ยมบ้าน รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่เก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ภาคผนวก  ง) 
      5.  สภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเป็นองค์รวม ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและชุมชน 
          5.1  ความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่าง
เป็นองค์รวม นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน  ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยนักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในตนเองส่งผล
ให้นักเรียนประสบความส าเร็จ  ดังนี้   ผลการทักษะวิชาการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 28 เหรียญทอง 
17  เหรียญเงิน  11  เหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันประกวดระบ ามาตรฐาน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีวิชัย  รางวัลชมเชย  การแข่งขันโครงงานสะเต็ม (STEM) ระดับประเทศ ผลการ
ทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3 ประจ าปีการศึกษา  2558  
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  2557  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และนักเรียนจบการศึกษา ระดับ ม.3  และ ม.6 ครบ 100%  
          5.2  ความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชน โดยโรงเรียนประสบความส าเร็จดังนี้  โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ) 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่  1 โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียน
สถานศึกษาดีเด่น ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย โรงเรียนปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับเหรียญทอง ด้าน
กิจกรรมการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม  5 ส.  ด้านครู ได้รับรางวัลครูแสนดี ครูดีไม่มี
อบายมุข ครูต้นแบบด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รางวัลครูดีศรีร่อนพิบูลย์ และเข้าร่วมกิจกรรม ของ



 
 

คุรุสภา คือ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม  ตลอดจนชุมชนมีความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (ภาคผนวก  จ) 

 

ขอรับรองว่า  ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

               (ลงชื่อ)....................................................ผู้รายงาน 
                 นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
                 21  มีนาคม  2559 
 
 
 


