
ผ.13 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 

อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
 

ชื่อแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) : ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
ชื่อโครงการ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : บริหารงานทั่วไป 
สนองกลุยทธ์สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ข้อที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความ
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์หลักโรงเรียนในฝัน ข้อท่ี 1 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีลักษณะพร้อมเป็นพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 ตัวบ่งชี้ 3 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิชดา  บุญชิด 
1.หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดกิจกรรมรณรงค์ให้ปีการศึกษา 2557 – 2558 
เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบการที่กระแสโลกาภิวัฒน์และการด ารงอยู่ในสังคม
ข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แทรกซึมสู่วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมทุกรูปแบบ ท าให้
คนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรงและเต็มไปด้วย
สถานการณ์ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนี้การไหล่บ่าของวัฒนธรรมที่เข้ามาสู่สังคมไทยด้วย
กระบวนการทางทุนนิยมและบริโภคนิยม ในขณะที่วัฒนธรรมดั้งเดิมนับวันแต่จะอ่อนแอลง ท าให้เด็กเยาวชน
ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว จ าน าไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และความล้มเหลวทั้งด้านการเรียน ความไม่มั่นคงในอนาคต 
  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนวัตกรรมที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม พัฒนาป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพบนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยให้ครู 
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่
รอดปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการ

ท างานที่ชัดเจน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือประกันคุณภาพได้ 



3.เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต( Output) ( ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 

1. นักเรียน ทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนา   ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพเป็นคนที ่
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือที่มี คุณภาพได้ 
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้   
   3.2 ผลลัพธ์(Outcome)  (ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดข้ึนจากผลผลิต) 

1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุขและ จบ
การศึกษาภาคบังคับ” 
 2. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ  

3.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

3. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ 
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ(P) 
- -ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
- - เขียนโครงการและก าหนดกิจกรรม 

 
7 ต.ค. 58 
9 ต.ค. 58 

 
- 
- 

 
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

2 การด าเนินกิจกรรม (D) 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
2.วางแผนการจัดกิจกรรม 

-จัดกิจกรรม 
 

7-10 ต.ค. 59 
 

7-10 ต.ค. 59 
 

  
งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 2. กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล 
 - เยี่ยมบ้าน 
- การจัดท าระเบียนสะสม 
- การส ารวจสภาวะทุพโภชนาการ 
- การประเมินด้านจิตใจ พฤติกรรม  
  SD 

 
1 พ.ย.58 – 31 มี.ค. 
59 
1 พ.ค. 59 – 30 ก.ย. 

59 
 

 
17,936 

 
 
 

 

  
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
“ 
 
“ 
“ 



 
 
ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - การประเมินความฉลาดทาง 

  อารมณ์ EQ 
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน 
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
- Homeroom 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 
- การจัดท าท าเนียบเครือข่าย 
  ผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
- การจัดเก็บข้อมูลการมาเรียน 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียนเฉพาะกลุ่ม 
5. กิจกรรมการส่งต่อ 

- ส่งต่อภายใน 
- ส่งต่อภายนอก 

 
6. กิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

- ครั้งที่ 1 
- ครั้งที่ 2 

 

1 พ.ย. 58-30 
พ.ย. 58 

1 พ.ย. 58-30 
ก.ย. 58 

28 ต.ค. 58 – 31 
มี.ค. 59 

16 พ.ค. 59 – 30 
ก.ย. 59 
มิ.ย. 59 
พ.ย. 59 
มิ.ย. 59 
พ.ย. 59 

 
28 ต.ค. 58 – 31 

มี.ค. 59 
16 พ.ค. 59 – 30 

 

9,727 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

250 

 

2 7. กิจกรรมการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศการดูแล 
8. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู ครูผู้แล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
9. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารดูแลฯ 
- สรุป ประเมินผล รายงาน เผยแพร่ 

   31 มี.ค. 59 
30 ก.ย. 59 

1 ต.ค. 58 – 30 
ก.ย. 59 

31 มี.ค. 59 
30 ก.ย. 59 

 

 
 

  
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
“ 
 
“ 
“ 



ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ผลงานต่อสาธารณชน 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม เมื่อ
สิ้นสุดโครงการ 

31 มี.ค. 59 
30 ก.ย. 59 

  

3 การตรวจสอบและการประเมิน(C) 
-  การสังเกต 
-  การสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม 
- การสรุปข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
31 มี.ค. 59 
30 ก.ย. 59 

 

  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4 การแก้ไขและพัฒนา(A) 
-  สรุปประเมินผล 
-  รายงานผลการด าเนินการ 

 
31 มี.ค. 59 
30 ก.ย. 59 

   
งานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 
6.งบประมาณ 

เงินงบประมาณ……27,913.…………..………………..บาท 
เงินนอกงบประมาณ…………………………………..บาท 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้
เงินงบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย เงินนอก
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

27,913    27,913  

 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 
2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
3. เทศบาลต าบลคชสิทธิ์ 
4. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองแค 
5. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 

 
 



8.ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ : ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 
วิธีประเมิน/ 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียน ทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา   ดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเต็ม
ศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ท้ัง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 
2. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มี คุณภาพได้
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
ได้   
 
 
 

 
นักเรียน 508 คน 

 
 
 
 
 

 ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
- แบบสังเกตและบันทึก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบสรุปกิจกรรม 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ : ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 
วิธีประเมิน/ 
เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์   (Outcomes) 
1.  นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ ดี 
เก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
และ จบการศึกษาภาคบังคับ” 
2. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มี
ประสิทธิภาพ  
3.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือส่งเสริมส่งเสริมให้ครู
ประจ าชั้น บุคลากรใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 

ร้อยละ 90 
 

 
- แบบสังเกตและบันทึก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
- การสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม/แบบ
ส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบสรุปกิจกรรม 

 



หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

 
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนทุกคนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี ได้รับการดูแลช่วยเหลือและ พัฒนา
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและ สภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 
3. นักเรียนได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมี ทักษะทางด้านสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
 
 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ 

(นางสาวนิชดา  บุญชิด) 
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วันที่.......เดือน...............................พ.ศ. ............. 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ 
 (นางสาวนันท์นภัส  ชะฎาจิตร) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ  สระบุรี 

วันที่.......เดือน................................พ.ศ. ............. 
ผลการพิจารณาโครงการ 
 อนุมัติ                 ชะลอโครงการไว้ก่อน 
 ระงับโครงการ เนื่องจาก................................................................ 

 
 
                                                        ลงชื่อ                                  

                           (นางพรทิพย์  บุญเจริญ) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  สระบุรี 
                                                        วันที่.......เดอืน...................................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการวัสดุ – ครุภัณฑ ์

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กลุ่ม/งาน...กิจการนักเรียน.......กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ล าดับที่ จ านวน รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

1 1 โปรแกรม โปรแกรมระบบสารสนเทศกิจการนักเรียน 17,936 17,936 

1 10 รีม กระดาษ เอ4 110 1,100 
2 5 ด้าม ปากกาเคมี 16 80 

3 2 อัน กรรไกร 6 นิ้ว 60 120 

4 2 อัน คัตเตอร์พร้อมใบมีด 100 200 
5 1 ม้วน กาว2 หน้า 5 เมตร 250 250 

 6 3 โหล แฟ้มปกพลาสติกชนิดห่วงสัน 3 cm  45 1,620 

7   2 แท่ง กาวยูฮู 15 30 
8 1 กระป๋อง กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 60 60 

9 4 ห่อ กระดาษปกสี ชมพูและน้ าเงิน 250 1,000 

10 1 อัน แม็กซ์เบอร์35 250 250 
11 1 อัน แม็กซ์เบอร์ 10 80 80 

12 3 แท่ง ปากกาไวท์บอร์ด 25 75 
13 6 ม้วน กระดาษกาวย่นสี น้ าเงิน ชมพู 45 270 

14 1 ตลับ หมึก HP  Laser P1102 990 990 

15 2 แผ่น ไวนิล 1,000 2,000 
16 5 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 8 40 

17 5 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 13 65 

18 1 กล่อง คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 2” ตราม้า 63 63 
19 1 กล่อง คลิปสี 32 มม. 55 55 

20  1 แพค ลวดเสียบกลมตราม้า แพค 10 กล่อง 80 80 

21  1 ห่อ กระดาษโฟโต้อย่างดี 250 250 



ล าดับที่ จ านวน รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

22 4 ม้วน แลคซีน สีน้ าเงินและชมพู 2” 70 280 

23 1 เล่ม สมุดเสนอเซ็นต์ A4 120 120 

24 1 กล่อง กล่องใส่เอกสารสีกรมท่า 4 ช่องวินเซิร์ฟ 
BF 16 

569 569 

25 2 กล่อง Post it สีชมพูและน้ าเงิน 40 80 
1 1 ห่อ เกียรติบัตรขอบทอง 250 250 

รวม  27,913 

  กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
1 1 โปรแกรม โปรแกรมระบบสารสนเทศกิจการนักเรียน 17,936 17,936 

รวม  17,936 
  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 

1 10 รีม กระดาษ เอ4 110 1100 

2 5 ด้าม ปากกาเคมี 16 80 
3 2 อัน กรรไกร 6 นิ้ว 60 120 

4 2 อัน คัตเตอร์พร้อมใบมีด 100 200 

5 1 ม้วน กาว2 หน้า 5 เมตร 250 250 
 6 3 โหล แฟ้มปกพลาสติกชนิดห่วงสัน 3 cm  45 1,620 

7   2 แท่ง กาวยูฮู 15 30 
8 1 กระป๋อง กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ 60 60 

9 4 ห่อ กระดาษปกสี ชมพูและน้ าเงิน 250 1,000 

10 1 อัน แม็กซ์เบอร์35 250 250 
11 1 อัน แม็กซ์เบอร์ 10 80 80 

12 3 แท่ง ปากกาไวท์บอร์ด 25 75 

13 6 ม้วน กระดาษกาวย่นสี น้ าเงิน ชมพู 45 270 
14 1 ตลับ หมึก HP  Laser P1102 990 990 

15 2 แผ่น ไวนิล 1,000 2,000 

16 5 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 10 8 40 



ล าดับที่ จ านวน รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

17 5 กล่อง ลวดเย็บกระดาษเบอร์ 35 13 65 

18 1 กล่อง คลิปหนีบกระดาษ เบอร์ 2” ตราม้า 63 63 

19 1 กล่อง คลิปสี 32 มม. 55 55 
20  1 แพค ลวดเสียบกลมตราม้า แพค 10 กล่อง 80 80 

21  1 ห่อ กระดาษโฟโต้อย่างดี 250 250 
22 4 ม้วน แลคซีน สีน้ าเงินและชมพู 2” 70 280 

23 1 เล่ม สมุดเสนอเซ็นต์ A4 120 120 

24 1 กล่อง กล่องใส่เอกสารสีกรมท่า 4 ช่องวินเซิร์ฟ 
BF 16 

569 569 

25 2 กล่อง Post it สีชมพูและน้ าเงิน 40 80 
รวม 9,727 

  กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแล 

ล าดับที่ จ านวน รายการ 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จ านวนเงิน 

1 1 ห่อ เกียรติบัตรขอบทอง 250 250 
รวม  250 

 


