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รายงานผลการด าเนินโครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงเรียนทุ่งโพธ์ิพิทยา อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 

 

 



 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 

 
 1. งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 

ท่ี รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

ร้อยละ 
ท่ีได้รับจัดสรร ท่ีใช้จริง 

1 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000 4,000 100 

รวม 4,000 4,000 100 

 
  2. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

ท่ี รายการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา  

ท่ีก าหนดไว้ ท่ีด าเนินการ  ตรง/ไม่ตรง 
1 

 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1 ตุลาคม 2562 – 

30 กันยายน 2563 
ภายในกันยายน 2563 
 

ตรง 

3. วิธีด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน  ได้ด าเนินการดังนี้ 
3.1  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน   : แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้      : ค่าร้อยละ  
3.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินการ 
วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบราย
ชั้นเรียน เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรองนักเรียนเป็น
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 
2. เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการ
ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 
3. เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนสามารถ
ป้องกัน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถส่งต่อและให้
ค าปรึกษานักเรียนได้ 
4. เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

 
- มีข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
   √    บรรลุตามตัวชี้วัด                               
          ไม่บรรลุตัวชี้วัด  เพราะ ............................................................................................................................ 
แนวทางแก้ไข.................................................................................................................. ..................................... 



การประเมินผลงานของโครงการ / งาน 
  ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ( / ) ตามรายการที่เป็นจริงหรือเห็นว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %     
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 51 – 65 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 66 – 80 %      
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 81 - 90 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่า 90%  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรท่ีใช้       

1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ  √     
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง √     
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน / โครงการ √     

1.4 ปริมาณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน / โครงการ √     
1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน / โครงการ  √     
2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงการมีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ √     
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน √     
3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ √     
3.2 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก าหนดไว้ √     
3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก าหนดไว้ √     

รวม     เฉล่ีย 5.0 50     
                 ข้อเสนอส าหรับการด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
                            (  √  ) ควรด าเนินการต่อ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี การด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์ นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความ
แตกต่างอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ 
                            (    )  ควรด าเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง…………………………………………………………….. 
                            (    )  ยกเลิกการด าเนินงานในปีต่อไปเนื่องจาก......................................................... 
                            (    )  อ่ืน ๆ…………………………… 

                      (ลงชื่อ)               ผู้ประเมินโครงการ 
                             (นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ) 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

พัฒนากิจกรรมให้ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
       
              

             (ลงชื่อ)           
                  ( นายธีรวัช   อุดค ามี ) 
                     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน        สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สนองนโยบาย สพฐ.  ข้อท่ี  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวขวัญชนก  ช้างเจริญ   
ลักษณะโครงการ     ( / ) โครงการต่อเน่ือง         (  ) โครงการใหม่  (  ) อ่ืน ๆ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

นโยบายส าคัญของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่งมี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรี ยนได้เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติดปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซ่ึงล้วนแต่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด าเนินชีวิตของนักเรียน
ที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน  

จากผลการด าเนินงานพัฒนางานแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปี 2563 เป็นโครงการที่ ดี 
มีประโยชน์สามรถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข การอยู่รวมกันในสังคมจ าเป็นที่จะต้องได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย  
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา ตร ะหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและถื อ  
เป็นภาระหน้าที่ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการด ารงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคมโดยการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครองชุมชน องค์กรและ
หน่วยงานอ่ืนๆ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้รู้จักและเข้าใจนักเรียนในความรับผิดชอบรายชั้นเรียน เป็นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มปัญหาได้ 

2.2 เพ่ือให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา  
2.3 เพ่ือให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  สามารถป้องกัน  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  สามารถส่ง

ต่อและให้ค าปรึกษานักเรียนได้ 
2.4 เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้ เรียน

ทุกคน 
 
 
 
 
 
 



3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
  - จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน จาก SDQ  เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มี

ปัญหา ส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ/ศักยภาพนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อ 
- จัดท าข้อมูล EQ ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ 
- ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้จักคัดกรองนักเรียน  
- ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นได้ 
- ครูสามารถส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ 

 

4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
 - มีข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
       ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
 - ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพ   
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 
 
 

กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 
กิจกรรมพัฒนาระบบ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียม/วางแผน (P) 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ/
คณะท างานและด าเนินงาน 
3. ประชุมชี้แจงกระบวนการตาม
กิจกรรม 
 

การด าเนินงานตามแผน(D) 
1. ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน
2. จัดท าข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
คัดกรองนักเรียน จาก SDQ  EQ 
 

การติดตาม/ตรวจสอบ (C) 
1. ติดตามผลการท ากิจกรรม 
 

การประเมิน/รายงานผล (A) 
1. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ตุลาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2562 
- กันยายน 

2563 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 
 

 
น.ส.ขวัญชนก   

ช้างเจริญ 
 
 
 
 

 
 
 
 

รวมงบประมาณท่ีใช้ 4,000  



 
6.สถานท่ีด าเนินการ      
 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา   
 
7. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. นักเรียนและครูทุกคนร่วมกิจกรรมงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
2. นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านร้อยละ 100 
3. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลตามบริบทของตน 
 

1.ประเมินกิจกรรม 
2. ตรวจสอบ 
3. ตรวจสอบข้อมูล 

1. แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2. บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
3. ข้อมูลนักเรียนในระบบ
ดูแลฯ เช่น SDQ EQ 

 
8.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์ นักเรียนทุก
คนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง และเต็มศักยภาพ 
  
9. งบประมาณ/ประมาณการใช้จ่าย 
  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4,000  บาท 
  1  ค่าพาหนะในการเยี่ยมบ้าน   3,840  บาท 
  2  ค่าเข้าเล่มสรุปรวมโครงการ   60  บาท 
  3  ค่ากระดาษเอ 4    100  บาท 
 
10. ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 (นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ) 

 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

                
(นายธีรวัช อุดค ามี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ : นางสาวขวัญชนก ช้างเจริญ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

ท่ี 
 

รายการ 
จ านวน 

(ระบุหน่วย) 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

1 ค่าพาหนะในการเยี่ยมบ้าน 96 คน 40 3,840 
2 ค่าเข้าเล่มสรุปรวมโครงการ

   
  
   

1 เล่ม 60 60 

3 ค่ากระดาษเอ 4 1 รีม 100 100 
รวมท้ังส้ิน 4,000 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รูปประกอบการด าเนินงาน 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

 
 

 
 



ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 

รูปประกอบการด าเนินงาน 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 


