
โครงการ    จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๑,๒,๓,๔,๕ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๑.๒,๕,๗,๑๐ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๑,๒,๓ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่ ๑,๒ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นาง ปราณี สุคติภูมิ  นางวินิตย์  มากมา 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๓,๐๐๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินการ   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
.............................................................................................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้จัดท าโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
ที่ผ่านมา ท าให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือ นักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการ
เรียนรู้และความสามารถพิเศษนักเรียนได้รู้รักตนเองซึ่งประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่
ตระหนักดีว่าสังคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  อัน
ก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาส าหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิ
ให้ปัญหาเกิดขึ้น  ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วน  ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้สามารถด ารงชีวิตด้วยวิถีและปัญญา  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเอง
และสังคม  และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล  โรงเรียนจึงจัดท า โครงการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น
โครงการต่อเนื่อง 

๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต 
        ๑.  เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ 
        ๒.  เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๓.  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 
 
 ๒.๒  ผลลัพธ์ 
        ๑.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี  เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
จบการศึกษาภาคบังคับ” 
 
 
 



๓.  เป้าหมาย 
      ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  ๑.  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 
  ๒.  นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ 
  ๓.  นักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้รู้รักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
  ๔.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการร้อยละ ๗๕  ขึ้นไป 
      ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
    ๑. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  เป็นคนดี  คนเก่งและสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
 
๔.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
นางปราณี สุคติภูมิ 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-   วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน 
-  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ 
   บุคลากร 
-  ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๑) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   ๒) การคัดกรองนักเรียน 
   ๓) การส่งเสริมนักเรียน 
   ๔) การป้องกัน 
   ๕) การแก้ไขปัญหา 
   ๖ การส่งต่อ 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ส.ค.๕๖ 

๓,๐๐๐ 
 
 

นางปราณี สุคติภูมิ 
นางวินิตย์  มากมา 

๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
นางปราณี สุคติภูมิ 
นางวินิตย์  มากมา 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

 นางปราณี สุคติภูมิ 
นางวินิตย์  มากมา 



๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย - - - - - 
วัสดุ ๓,๐๐๐ - - - - 

รวม ๓,๐๐๐ - - - - 
 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถ่ัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ 

  
๓,๐๐๐ 

   ๑. กระดาษถ่ายเอกสาร  ๑๒ รีม ๙๕ ๑,๑๔๐ 

   ๒ .กระดาษท าแกสี ๕ รีม ๑๘๐ ๙๐๐ 

   ๓.  กระดาษกาวย่นสี  ๗ ม้วน ๓๖ ๒๕๒ 

   ๔. ลวดเสียบกระดาษตราม้า  ๒ โหล ๘๐ ๑๖๐ 

   ๕. พลาสติกสันรูด  ๑๒ อัน ๑๐ ๑๒๐ 

   ๖.ปากกาเคมีไพล็อตหัวเดียว ๑ ด้าม ๒๐ ๒๐ 

   ๗. ปากกาลูกลื่นนานมี ตราม้า ๑ ด้าม ๘ ๘ 

   รวม 
  

๓,๐๐๐ 

   



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนาด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและ
สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกัน
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของนักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมี
ทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ร้อยละ ๘๐ 

๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการ
ด าเนินโครงการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ร้อยละ ๗๕ 

 
 
 
 
   ลงชื่อ .............................................                            ลงชื่อ  ......................................................... 
         (นางปราณี  สุคติภูมิ)                                              (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ       
 


