
งาน/โครงการ: โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อื่น รักษาสุขภาพมีภาวะผู้น าและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและนันทนาการ    

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1 เมษายน  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางกัญญา  วงศ์ใหญ่   /  นางวรัชยา  หงษ์สุดตา 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพ บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

  2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาอย่างท่ัวถึง เต็มตามศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
            1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
    เชิงคุณภาพ 
           โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
 2. วางแผนด าเนินการ 
     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 

    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

 4. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ  - ก.ค. 2564 ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการมีการประชุมชี้แจงการ
ด าเนินงาน   

2. วางแผนด าเนินการ  - ก.ค. – ต.ค. 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการมีการวางแผนและแบ่ง
หน้าที่กันท างาน 

3. ด าเนินการระบบคัดกรอง  
1.) การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  
    1.1 เยี่ยมบ้าน  
    1.2 เก็บข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล  
    1.3 ท าการคัดกรอง 
SDQ 
2) การส่งเสริมนักเรียน  
    2.1 กิจกรรมโฮมรูม  
    2.2 ประชุมผู้ปกครอง 
3) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  
    3.1 ให้ค าปรึกษา  
    3.2 กิจกรรมซ่อมเสริม  
4) การส่งต่อ 

20,000 ก.ค. 2564 
– เม.ย. 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ได้มีการด าเนินการตามข้ันตอน
ระบบดูแล 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

4. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ 

- เม.ย. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  โดยมี
กระบวน การ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  

5. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- เม.ย. 2565 ด าเนินการ
แล้ว 

1. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ  โดยมี
กระบวน การ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
  

รวม 20,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตาม
วงเงินที่ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

          โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 

          โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะใน
การด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


