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ชื่อโครงการ      ส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์  ข้อ1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษา ข้อที ่1  คุณภาพผู้เรียน 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  / งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางราตรี  สุขประสงค์ 2. นางวนิดา  เงาะเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ     พฤษภาคม 2562 – มีนาคม  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลกัการและเหตุผล 

การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำเป็นต้องมีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน โดยการพัฒนาศักยภาพ การ
คุ้มครองและการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบมีขั้นตอน มีครู
ที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที โดยแต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ จึงจะทำให้นักเรียนรู้จักการดูแลตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ในขณะเดียวกัน จึงจะทำให้
กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสำเร็จ โดยมีครู ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องคอยให้
ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
3. เป้าหมาย 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักเรียนทุกคนได้รับการดูช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการ
เรียนรู้และความสามารถพิเศษ นักเรียนร้อยละ 75  ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทางด้านสังคม
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ นักเรียนเรียนรู้ 

อย่างมีความสุข มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 
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กิจกรรมการปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที่1  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(P) ขั้นเตรียมการ 
     - วางแผนประสานงานฝ่ายต่างๆ 
     - จัดทำโครงการ 
     - เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     - แต่งตั้งคณะทำงาน 
     - ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 

พ.ค. 62 - - - นางราตรี   
สุขประสงค์  
และ นางวนิดา   
เงาะเศษ     

(D) ขั้นดำเนินการ 
     -วิเคราะห์สภาพความต้องการ
พ้ืนฐานของโรงเรียน 
    - สร้างความตระหนัก และความ
เข้าใจกับบุคลากร 
    - ดำเนินกิจกรรมตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้ 
1.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   
ชั้นเรียน  (Classroom Meeting) 
  -ประชุมทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1  
  -ประชุมทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2  
2.กิจกรรมประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับชั้น และระดับ
โรงเรียน         
  -เครือข่ายผู้ปกครองทุกห้องเรียน 
  -เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
เดือนละ 1 ครั้ง 
3.กิจกรรมสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
  -ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนทุกคน 
4. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
 -ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนทุกคน 
5.กิจกรรม YC  : นักเรียนเพื่อนที่
ปรึกษา 
 -ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้
นักเรียนกลุ่มสนใจประมาณ 30  คน 
 
 

มิ.ย. 62 29,059 
(อุดหนุน) 

- - นางราตรี   
สุขประสงค์ 
และ นางวนิดา  
เงาะเศษ     
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5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    -  ผู้ปกครองนักเรียน 
6. การติดตามประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1. ความพึงพอใจ ร้อยละ 75 
2. ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 75 
3. นักเรียน ร้อยละ 80ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
ได้อย่างเหมาะสม 

-การสังเกต  
-การตอบแบบ
ประเมิน 
-การสรุปรายงาน
กิจกรรม 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
-แบบประเมิน
กิจกรรม 
-เอกสารหลักฐาน 
-ภาพถ่าย 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. การดำเนินงานมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน   

2. นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
         

8. สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
                            

      ผู้เสนอโครงการ              ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

            .....................................................               .................................................. 
                (นางราตรี  สุขประสงค์)                                  (นางณิชกุล  วงศ์สุวรรณ)                          
     หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน           ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

................................................. 
                                             ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

กิจกรรมการปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที่1  
(เม.ย.62 – ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62– มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

(C) ขั้นนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
        - ติดตาม/ เสนอแนะ/ ให้
คำปรึกษา/ประเมินผล 

ก.ย.62 - มี.ค.63 - นางราตรี   
สุขประสงค์  
และ นางวนิดา   
เงาะเศษ     

(A) ขั้นปรับปรุงแก้ไข  
     - นำผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนพัฒนา 

ก.ย..62 - มี.ค.63 - นางราตรี   
สุขประสงค์  
และ นางวนิดา   
เงาะเศษ     

รวมเงิน 29,059   


