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โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  



 
 

บันทึกข้อความ 

โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ที ่ ๓๐๑./256๓ วันที่ ๑6  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2563 

เรื่อง  รายงานการดำเนินงานโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

............................................................................................................................. ........................................................ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ข้าพเจ้า  นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕63 เพ่ือดำเนินการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

๑) เพ่ือสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษา 

๒) เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๓) โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖2  ถึง  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
บัดนี้ โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ลงชื่อ 

( นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
        ผู้รายงาน 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
............................................................................................................................. .......................................................... 

........................................................................ ...............................................................................................................  

............................................................................................................................. .......................................................... 
 
       ลงชื่อ 

 
(นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 

 



คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ การดำเนินงาน
ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน การ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำ
ข ้ อ ม ู ล ส ำ ห ร ั บ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ป ร ะ จ ำ ป ี ข อ ง โ ร ง เ ร ี ย น  
วัดเขาวิเศษ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
บ้านเกาะเคี่ยมให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่
เก ี ่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื ่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเร ียน สร้างความเชื ่อมั่น 
ต่อชุมชนต่อไป 
 
         กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

                                ๑6 ตลุาคม ๒๕๖3 



สารบัญ 
 

 หน้า 

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม..................................................................... ๑ 

คำนำ  
............................................................................................................................. .............................. 

  ๒ 

สารบัญ  
............................................................................................................................. ........................... 

  ๓ 

แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ  
.................................................................... ....................................... 

  ๔ 

ภาคผนวก  
............................................................................................................................. ....................... 

  ๕ 

- ประมวลภาพการดำเนินงาน  

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ  

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ  

- รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน 

 

  

  

  

  

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕63 

 
๑.  ชื่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.  สนองกลยุทธ์สถานศึกษา ข้อ  (4)  เพ่ิมโอกาสการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม 
           ล้ำทางการศึกษา 

๓.  สนองกลยุทธ์  สพป.ตรัง เขต 2  ข้อที่ (4) เพ่ิมโอกาสการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน และลดความ
     เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    ๑.นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว 
    ๒.นางสาวเรณู  ยอมใหญ่ 
    ๓.นางโฉมวิลัย  นวลนาค 

กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหาร        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๕.  วัตถุประสงค์ 

 ๕.๑ เพ่ือสร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสในการรับบริการทางการศึกษา 

๕.๒. เพ่ือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกด้านอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

๕.๓. โรงเรียนสามารถให้บริการทางการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 

๖.  เป้าหมาย 

๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษจำนวน  ๕๗๕ คน 

     ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบตามศักยภาพและทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

 ร้อยละร้อยของครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและ
ถูกต้อง สามารถกิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดทำบันทึกการจัดกิจกรรม หน้าเสาธง , วันสุดสัปดาห์ 
จัดทำแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน แนะแนว / โฮมรูม เยี่ยมบ้าน- 
ประชุมผู้ปกครองประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถให้บริการทาง
การศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และดูแลช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึงตามกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
 ๑ กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน (ครโูรงเรยีนวัดเขาวเิศษสามารถจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็น

ระบบและถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐ ) จากกิจกรรมต่าง ๆ คือ  กิจกรรมการจดัทำบันทึกการจดักิจกรรม หน้าเสาธง , กิจกรรมวันสุด

สัปดาห ์  จัดทำแบบบันทึกการเยีย่มบ้าน   ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล   คดักรองนักเรยีน   แนะแนว / โฮมรูม    เยีย่มบ้าน  

และประชุมผู้ปกครอง 

 ๒.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและปัจฉิมนเิทศครโูรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถแนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้กับ

นักเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓.กิจกรรมจัดตั้ง / จัดหาทุนการศึกษาโรงเรยีนวัดเขาวิเศษจัดหาทนุเพื่อการศึกษาให้กับนักเรยีนอย่างน้อย20 ทุน/หนึ่งปี

การศึกษา สำเสรจ็ ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๔ .กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติด ร้อยละ๙๐  ครูและนักเรียนร่วมป้องกันและรณรงค์การป้องกนัยาเสพตดิในโรงเรียน

ได ้

 ๕. กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาครูทุกคนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้เป็นอยา่งเป็นระบบ 

 ๖.เด็กพิการเรยีนร่วมครูที่รับผิดชอบทุกคนจัดทำแผนการเรียนรู้ IEP, IIP และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิเศษเรียน

ร่วมทุกคนตามแผนโดยส่งเสริมนักเรียนให้เกดิการเรียนรู้ไดต้ามศักยภาพของตนเอง 

 ๗.กิจกรรมช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรยีนและค่าพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้าน และโรงเรียน โรงเรียน

สามารถช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้ร้อยละ๑๐๐ 

 
๘.  การดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและถูกต้องร้อยละ
100  

 2.  โรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถแนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นไป100 เปอร์เซ็นต์ 

  3.  โรงเรียนจัดหาทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างน้อย ๒๐ ทุน/หนึ่งปีการศึกษา 

4.  โรงเรียนป้องกันและรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนร้อยละ 100 



 5.  โรงเรียนวัดเขาวิเศษจัดทำแผนการเรียนรู้ IEP, IIP และจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วมทุกคนตามแผนโดยส่งเสริมนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเอง 

 6. โรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถช่วยเหลือนักเรียนทีขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้ 

ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและเหมาะสม 

2.  โรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถแนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนทุกคน 

 3.  โรงเรียนจัดหาทุนเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างน้อย ๒๐ ทุน/หนึ่งปีการศึกษา 

4.  โรงเรียนป้องกันและรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

 การดำเนินงานโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วยกิจกรรม จำนวน  ๗  กิจกรรม โดยแต่
ละกิจกรรมมีการดำเนินงานดังนี้ 

 

๒. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ  
จัดการแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีผู้เข้าร่วมกิจกรมทั้งหมด  นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ทุกคน 

๓. กิจกรรม จัดตั้ง / จัดหาทุนการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ จัดหา
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ อย่างน้อย ๒๐ ทุน ต่อปีการศึกษา 

๔. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพติดเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ
นักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรมท้ังหมด  จำนวน  ๕๗๕ คน   
๕. กิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ดูแลและ

รักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษ นักเรียนโรงเรียนวัดเขาวิเศษทุกคน 
๖. กิจกรรมเด็กพิการเรียนร่วมเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเรียนรู้ในทุกด้าน เช่น เขตพ้ืนที่ส่งครูพ่ีเลี้ยงนักเรียนพิการ ลงมาให้ทำการสอนใน
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ จำนวน ๑ คน โดยมีนักเรียนที่เป็นนักเรียนพิเศษเรียนร่วมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ จำนวน ๓๒ คน 

๗. กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและค่าพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้าน และ
โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของกิจกรรม คือจัดหาทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนและยากจน  
 

 ๑. กิจกรรม  กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดทำบันทึกการจัดกิจกรรม หน้าเสาธง  ดำเนินกิจกรรมทุกวันวันสุดสัปดาห์จัดทุกวันศุกร์  
- จดัทำแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านจัดให้มีการเยี่ยมบ้านโดยคณะครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 

ตลอดเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน ครบทุกคน ร้อยละ 100 
- ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียน  จัดทำช่วงเดือน พฤษภาคม 
- แนะแนว / โฮมรูม  ตลอดปีการศึกษาในพุธ 
- ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 



 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ชุมชนและผู้ปกครอง ช่วยดูแลนักเรียนเมื่อออกนอกสถานศึกษา  
๒. อนามัย/สาธารณสุขเขาวิเศษ ให้การช่วยเหลือเวลานักเรียนเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ 
๓. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๒ สนับสนุนทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนยากจร 
๔. วัดเขาวิเศษ ให้การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
๕. กรรมการสถานศึกษา ดูแล เป็นหู เป็นตาให้กับโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม และความปลอดภัยของ

นักเรียน 
 
  



๑๐.  ผลสำเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ที ่ กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรม 

๑. กิจกรรมจดัระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

- จัดทำบันทึกการจัดกิจกรรม 

หน้าเสาธง , วันสุดสัปดาห ์

- จัดทำแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

- ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 

- คัดกรองนักเรียน 

- แนะแนว / โฮมรูม 

- เยี่ยมบ้าน- ประชุมผู้ปกครอง 

- ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

ร้อยละครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ

สามารถจัดทำระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีนได้อย่างเป็น

ระบบและถูกต้อง 

ร้อยละ๑๐๐ -จากการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเยี่ยม

บ้าน การศึกษานักเรยีนเป็นรายบคุคล  การคัด

กรอง แนะแนว ผลปรากฏว่าทางโรงเรียนวัด

เขาวิเศษและคณะครไูด้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่ 

เต็มกำลัง ส่งผลให้เข้าถึง รู้ปัญหาของนักเรียน

และปัญหาผู้ปกครอง ทำให้ทางโรงเรียน

สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ทั่งถึงและตรง

ประเด็นผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจรอ้ยละ ๑๐๐ 

๒. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ

และปัจฉิมนเิทศ 

ร้อยละครูโรงเรียนวดัเขาวิเศษ

สามารถแนะนำแนวทาง

การศึกษาต่อให้กับนักเรียนได ้

ร้อยละ๑๐๐ ครูโรงเรียนวัดเขาวิเศษสามารถแนะนำแนวทาง

การศึกษาต่อให้กับนักเรียนได้ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. กิจกรรมจดัตั้ง / จดัหา

ทุนการศึกษา 

ร้อยละของครูทีร่ับผดิชอบ

จัดหาทุนเพื่อการศึกษาให้กับ

นักเรียนอย่างน้อย ๒๐ ทุน/

หนึ่งปีการศึกษา 

ร้อยละ๑๐๐ ครูที่รับผดิชอบจัดหาทุนเพื่อการศกึษาให้กับ

นักเรียนอย่างน้อย ๒๐ ทุน/หนึ่งปกีารศึกษา 

ผลร้อยละ ๑๐๐ 

๔. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันสารเสพ

ติด 

ร้อยละของ ร้อยละ๑๐๐ ครูและนักเรียนร่วมป้องกันและรณรงค์การ

ป้องกันยาเสพติดในโรงเรยีนได้ รอ้ยละ ๑๐๐ 

๕. กิจกรรมความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

ร้อยละของครูทุกคนดูแลความ

ปลอดภัยของนักเรียนได้เป็น

อย่างเป็นระบบ 

ร้อยละ๑๐๐ ครูทุกคนดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้

เป็นอย่างเป็นระบบ     ผลร้อยละ ๑๐๐ 

๖. เด็กพิการเรียนร่วม ร้อยละของครูทีร่ับผดิชอบทุก

คนจัดทำแผนการเรียนรู้ IEP, 

IIP และจัดการเรยีนการสอน

ให้กับนักเรียนพิเศษเรียนร่วม

ทุกคนตามแผนโดยส่งเสริม

นักเรียนให้เกดิการเรียนรู้ได้

ตามศักยภาพของตนเอง 

ร้อยละ๘๐ ครูที่รับผดิชอบทุกคนจัดทำแผนการเรยีนรู้ IEP, 

IIP และจัดการเรยีนการสอนให้กับนักเรียน

พิเศษเรียนร่วมทุกคนตามแผนโดยส่งเสริม

นักเรียนให้เกดิการเรียนรู้ไดต้ามศกัยภาพของ

ตนเอง ผลร้อยละ ๑๐๐ 



๗. 

 

กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาด

แคลนอุปกรณ์การเรียนและค่า

พาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้าน 

และโรงเรียน 

ร้อยละทีโ่รงเรยีนสามารถ

ช่วยเหลือนักเรยีนที่ขาดแคลน

ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต 

ร้อยละ๑๐๐ โรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรยีนท่ีขาดแคลน

ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตผลรอ้ยละ ๑๐๐ 

 
 
       ๑๐.๒  สรุปผลสำเร็จของโครงการ 

ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย   ๑๐๐ 

       อยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม 
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย  ๘๑-๑๐๐ หมายถึง ระดับ ดีเยี่ยม 
ค่าเฉลี่ย  ๖๑-๘๐  หมายถึง ระดับ ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย  ๔๑-๖๐  หมายถึง ระดับ ดี 
ค่าเฉลี่ย  ๒๑-๔๐  หมายถึง ระดับ พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย  ๐-๒๐  หมายถึง ระดับ ปรับปรุง 

๑๑.  งบประมาณ 
๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(  ) เงินระดมทรัพยากร 
(  ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(  ) เงินอื่นๆ .........................................................................................................  

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
   ๑. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 5,000 บาท 

  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป      ๐ บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  5,000 บาท 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการดำเนินงานโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีข้อค้นพบ 
ในการดำเนินงาน  ดังนี้ 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีโครงสร้างและคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มี

แผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจนจัดทำคู่มือปฏิบัติการของสถานศึกษาและกำหนดทิศทาง

พัฒนาการบริหารงานสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีกระบวนการในการดำเนินงานและมีการจัดกิจกรรม

ป้องกันแก้ไขและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย  นิเทศ ติดตาม และประเมินเพ่ือทบทวนอย่างเป็นระบบ

และตอ่เนื่อง รายงานผลการประเมินเพ่ือทบทวนนำผลประเมินไปปรับปรุงและเผยแพร่ มีการดำเนินงานตามระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือ  ๑. มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล ๒. มีการคัดกรองนักเรียนเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

และกลุ่มมีปัญหา ๓. มีการช่วยเหลือนักเรียนและให้คำแนะนำปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน ๔.มีการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและผู้ปกครอง ๕. มีการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ 



ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๖. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม/ หรือกิจกรรมแนะแนว ๗. มีการจัดภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ

ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ และบรรยากาศการเรียนรู้  ๘. มีการจัดกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติในเรื่อง

ระบบ 

 

 

การประเมินนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีปัญหาด้านความปลอดภัยและการคุ้มครอง ๙. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เหมาะสมกับความถนัดความสนใจ ความสามารถ พัฒนาการ ตลอดจนข้อจำกัดด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจของ

ผู้เรียน  ๑๐. มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำผล

มาปรับปรุงพัฒนาและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มที่

ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นมีความสามารถในการใช้วิธีการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความรอบรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้

การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 ในส่วนของครูได้พัฒนาครูให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูมี

ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูมีความรู้ความเข้าใจในการรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคลมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการคัดกรองนักเรียนมีความสามารถในการส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ตามผลการคัดกรองมีความสามารถในการช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ความสามารถในการส่งต่อนักเรียนมีการพัฒนาตนเองในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

ต่อเนื่อง 

 ในส่วนของผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนได้ส่งเสริมบทบาทให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานและมีการดำเนินงานของ

เครือข่ายผู้ปกครอง 

 สถานศึกษามีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสื่อและเครื่องมือมี

ประสิทธิภาพสื่อและเครื่องมือมีการดำเนินการครบทุกข้ันตอนสื่อและเครื่องมือมีความเชื่อมั่น มีความเที่ยงตรง และ

เป็นปรนัยที่ครอบคลุม 

 

 



 

 

  ผลการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านปัจจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน  

ผู้ปกครอง  และโรงเรียน ได้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นที่น่าพอใจผลการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านปัจจัย โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

นอกจากนี้ ได้ดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการงานระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งหัวหน้า

ระดับชั้น  ครูประจำชั้น เพ่ือบริหารงานในระดับชั้นเกี่ยวกับการดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งในระดับชั้นและห้องเรียน 

ส่งผลให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จำนวนน้อยมาก หรือเกือบไม่มีเลย พอสรุปได้ ดังนี้  

 

 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และไม่พึงประสงค์ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

๒. จุดทีค่วรพัฒนาของโครงการ  
การสนับสนุนจากครูและผู้บริหารครูให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้าใจ  ผู้บริหารสนับสนุนและมี

ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่นักเรียนดำเนินการให้มากกว่านี้และสม่ำเสมอ 

การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และส่งเสริมนักเรียนในการทำกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้มากขึ้น เป็นผู้สนับสนุนทั้งด้านค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

0

20

40

60

80

100

120
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นกัเรียนท่ีมีคณุคณุลกัษณอ์นัพงึประสงค์

นกัเรียนท่ีไมม่ีคณุลกัษณอ์นัพงึประสงค์



การบูรณาการกับระบบเรียนรู้และระบบดูแลนักเรียนนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในสาระ

วิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้  และการจัดกิจกรรมที่ใช้ระบบพ่ีสอน

น้อง ได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร  ช่วยให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุผล

สำเร็จให้มากขึ้น 

๓. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโครงการ 
ไม่มี 

 
 
              ลงชื่อ 

     (นางอรุณศรี  แซ่จิ้ว) 
   ผู้รายงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมวลภาพการดำเนินงาน 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


