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ชื่อโครงการ     โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน     กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย  
     12 ประการ รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนรักษาสุขภาพมีภาวะผู้น า 
     และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ 
     นันทนาการ 
สนองมาตรฐานของ สพฐ. 
มาตรฐานที่ 1    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลาหลาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ     โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นางกัญญา  วงศ์ใหญ่   /  นางวรัชยา  หงษ์สุดตา 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1 เมษายน  2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช พ.ศ.2551 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ตระหนักในความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายก็ได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องท าให้โรงเรียนสามารถ
พัฒนา ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว
อันก่อให้เกิดปัญหาตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัย
จากวิกฤตท้ังมวล โรงเรียนจึงจัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นโครงการต่อเนื่อง   
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1. เพ่ือให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
  2.2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          โรงเรียนมรีะบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 

4. วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ก.ค. 2565 0 นางกัญญา   
วงศ์ใหญ่ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

2. วางแผนด าเนินการ นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

 ก.ค. – 
ต.ค. 2565 

0 นางกัญญา   
วงศ์ใหญ่ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

3. ด าเนินการระบบคัดกรอง  
1.) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
    1.1 เยี่ยมบ้าน  
    1.2 เก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  
    1.3 ท าการคัดกรอง SDQ  
2) การส่งเสริมนักเรียน  
    2.1 กิจกรรมโฮมรูม  
    2.2 ประชุมผู้ปกครอง  
3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
    3.1 ให้ค าปรึกษา  
    3.2 กิจกรรมซ่อมเสริม  
4) การส่งต่อ  

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ตลอดปี
การศึกษา 

2565 

10,000 งานกิจกรรม 
แนะแนว 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ  นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

กุมภาพันธ์ 
2566 

0 นางกัญญา   
วงศ์ใหญ่ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
    

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

มีนาคม 
2566 

0 นางกัญญา   
วงศ์ใหญ่ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 
5. งบประมาณ จ านวนเงิน  10,000 บาท  (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)   
 แหล่งงบประมาณ (   ) สพฐ. จัดสรร จ านวน  .................. บาท 
    (   ) สพม.พย จัดสรร จ านวน  .....................บาท  
    ()  โรงเรียนจัดสรร จ านวน    10,000  บาท  

(   ) หน่วยงานอื่นๆ จ านวน  .....................บาท 

ดับที่ รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย  จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 กระดาษปกสีขาว   A4  160 แกรม 2 ห่อ 120 240  
2 สติ๊กเกอร์ใส ขนาด A4 2  รีม 220 440  
4 เทปกาว 2 หน้า บาง ขนาด 1 นิ้ว 5 ม้วน 35 175  
5 เทปกาว 2 หน้า บาง ขนาด 1/2 นิ้ว 5 ม้วน 20 100  
6 คัทเตอร์ใหญ่ ชนิดเหล็ก พร้อม

ใบมีด   
1 อัน 70 70  

7 กระดาษชาร์ทสีเทา 6 แผ่น 5 30  
8 ค่าวิทยากรอบรมสุขภาพจิตนักเรียน 2 คน 1000 2000  
9 อาหารว่างนักเรียน 40 คน 30 1,200  
10 อาหารกลางวัน 40 คน 40 1,600  
11 กระดาษท าเกียรติ 3 รีม 220 660  
12 หมึกปริ้น HP laser Jet 1020 1 อัน 1885 1885  
13 หมึก Print EPSON l3110 4 400 1600  

รวมทั้งสิ้น –หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน- 10,000  บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ   
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะ
ในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
สังเกต   ตรวจสอบ  

 
แบบส ารวจ 
แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
     
 
        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางวรัชยา  หงษ์สุดตา) 
                          เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
        ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางกัญญา  วงศ์ใหญ่) 
                          หวัหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
        ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                   (นายรงณ์ชัย  สืบแสน) 
                           หวัหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
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        ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    (นางวินนา   เทพค า) 
                             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
 
                 ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ            
                          (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
                            
 
 
 
       ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                   
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


