
งาน/โครงการ:  โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคโนโลยี 
                    สารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12  ประการ 
      รักความเป็นไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกันกับผู้อื่น รักษาสุขภาพมีภาวะผู้น าและไม่  
                      เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาค  
                      ส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  16  พฤษภาคม  2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางกัญญา วงศ์ใหญ่ และ นายนันท์ธร ใจเย็น 
 
1. วัตถุประสงค์ 
        1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงของนักเรียน 
        2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน 

2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือตามความจ าเป็นจากระบบคัดกรองและระบบดูแล          
  
     เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก  
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2. วิเคราะห์และก าหนดข้อมูลสารสนเทศ   ที่ส าคัญต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ศึกษาระบบการจัดท าและใช้ข้อมูลสารสนเทศคุณภาพที่เหมาะสมกับระบบของโรงเรียน 
 4. เลือกระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
              เสนอขอการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
 
      ขั้นด าเนินการ (DO) 
 5. ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ครูผู้รับผิดชอบใช้งานและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย 



 7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครูในโรงเรียนในการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน 
       
      ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
 8. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

      ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 9. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  

 
พฤษภาคม  

2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีปฏิทินปฏิบัติงาน  และ
คณะกรรมการ 

2. วิเคราะห์และก าหนดข้อมูล
สารสนเทศ   ที่ส าคัญต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

 
พฤษภาคม  

2564  

ด าเนินการ
แล้ว 

มีผลการวิเคราะห์และก าหนด
ข้อมูลสารสนเทศ   ที่ส าคัญต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3. ศึกษาระบบการจัดท าและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
คุณภาพที่เหมาะสมกับ
ระบบของโรงเรียน  

 
พฤษภาคม  

2564  

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการศึกษาระบบการจัดท าและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศคุณภาพที่
เหมาะสมกับระบบของโรงเรียน  

4. เลือกระบบเทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
เสนอขอการสนับสนุนจาก
บริษัทบ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) 

30,000 พฤษภาคม  
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

เลือกระบบเทคโนโลยีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้พัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ เสนอขอการ
สนับสนุนจากบริษัทบ้านปู จ ากัด 
(มหาชน) 

5. ศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
มิถุนายน  
2564 

 
    

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้รับผิดชอบได้รับความรู้จาก
การอบรมและสามารถน ามา
ขยายผลให้แก่คณะครูคนอ่ืนๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

6. ครูผู้รับผิดชอบใช้งานและ
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้เทคโนโลยีให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 
กรกฎาคม 
2564 –  
กุมภาพันธ์ 

2565    

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วย
ในการเช็คชื่อนักเรียนมาเข้าแถว
ในตอนเช้า ท าให้รวดเร็วและ
สะดวกมากข้ึน 
 
  

7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ครูใน
โรงเรียนในการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
การลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้น 

 กรกฎาคม 
2564 –  
กุมภาพันธ์ 

2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการใช้ระบบสารสนเทศมาช่วย
ในการเช็คชื่อนักเรียนมาเข้าแถว
ในตอนเช้า ท าให้รวดเร็วและ
สะดวกมากข้ึน 
 
 
 

7. ประเมินผลการด าเนิน
โครงการ  

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

โครงการได้รับการประเมินผล 
  

8. สรุปและรายงานผล
โครงการ  

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

- สะดวกรวดเร็วต่อการติดตาม
นักเรียน 
- ครูมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น 
- นักเรียนมีความตะหนักที่จะมา
โรงเรียนแต่เช้า 

รวม 30,000 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

นักเรียนร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

บรรลุ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือตามความ
จ าเป็นจากระบบคัดกรองและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน                      

นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการช่วยเหลือ
ตามความจ าเป็นจากระบบคัดกรองและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                      

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีความสะดวก  
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สามารถแก้ไขและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
มีความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูล สามารถแก้ไขและช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ทันเวลาและมี
ประสิทธิภาพ 

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 

 


