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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมสู่ความยั่งยืน 
กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผูรั้บผิดชอบโครงการ นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ  พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
1. หลักการและเหตุผล 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ มีจิตใจท่ีเข็มแข็ง มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง 
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นสมาชิกท่ีดีของเยาวชนในสถานศึกษา คือการเช่ือฟังค าแนะน าของครู เมื่อได้รับ
ความรู้และปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองได้ส าเร็จกลุ่มสังคมท่ีตน
เป็นสมาชิกและส่ิงแวดล้อมใกล้ตัวดีจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดังนั้นเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามวัตถุเป้าหมายของสถานศึกษา โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคม  จึงจัดท าโครงการรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกระบวนการของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง        
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ และมีหลักฐานการตรวจสอบได้  

2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูประจ าช้ัน ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.3 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
      โรงเรียนด าเนินกิจกรรมในโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ัง 5 กระบวนการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

 1.  โรงเรียนด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน         

  2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอก ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน และมี
ความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

 
 
 
 
 



403 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ

โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
มี.ค. – พ.ค. 61 นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 

2 จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน  พ.ค. – มิ.ย. 61 นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 
3 ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ขั้นตอนการด าเนิน 
    1.1  การออกเย่ียมบ้านนักเรียน 

1.2  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
    1.3  การคัดกรองนักเรียน 

1.4  การส่งเสริมและพัฒนา 
1.5  การป้องกันและแก้ไข 
1.6  การส่งต่อ 

 
 
 

24 – 25 พ.ค. 61 
มิ.ย.61 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าช้ัน 
คณะท างานทุกกิจกรรม 
คณะท างานทุกกิจกรรม 
คณะท างานทุกกิจกรรม 
คณะท างานทุกกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 2 การอบรมคุณแม่วัยใส 
ขั้นตอนการด าเนิน 
    2.1  การคัดเลือกนักเรียน 

2.2  อบรม 

 
 

มิ.ย. – ก.ค. 61 
ส.ค. 61 

 
 
นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 

4 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน มิ.ย.61 – มี.ค.62 นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 
5 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน มี.ค.62 นายอรรณพ  ค ามีสว่าง 

 
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ  พ.ค. 2561 – มี.ค. 2562 
 5.2 สถานท่ีด าเนินการ ห้องแนะแนวโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
 
6. งบประมาณ 
 6.1 งบประมาณจ านวน    45,000บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จ านวน  45,000  บาท 
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
กิจกรรมท่ี 2 การอบรมคุณแม่วัยใส 
 

45,000 
- 
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7. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
 
1. ร้อยละ 100 ของ

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง
โดยครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

2. ครูประจ าช้ันร้อยละ 
100 เยี่ยมบ้านนักเรียน  

3. นักเรียนร้อยละ 100 มี
ความพึงพอใจต่อการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครู 

4. เครือข่ายผู้ปกครองร้อย
ละ 100 ร่วมมือในการ
เฝ้าระวังชุมชนในเขต
พื้นท่ีบริการ 

  

 
นักเรียนร้อยละ 100ได้ 
รับการส่งเสริม ดูแล 
ช่วยเหลือ และพัฒนาได้
ตรงตามสภาพปัญหา 
 
 

 
1. สอบถามนักเรียน

เกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือจากครู
ประจ าช้ัน/ครูประจ า
วิชา 

2. ประเมินผลการเยี่ยม
บ้านนักเรียนโดยครู
ประจ าช้ัน 

3. สอบถามความคิดเห็น
ต่อการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนโดยครูประจ า
ช้ัน 

4. ติดตามการเฝ้าระวัง
ของเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

 
1. แบบสอบถามการ

ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. แบบบันทึกการ
เย่ียมบ้านนักเรียน
โดยครูประจ าช้ัน 

3. แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการ
เย่ียมบ้านของ
นักเรียนโดยครู
ประจ าช้ัน 

 
4. แบบติดตามการ

เฝ้าระวังของ
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา  
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึ่งจะเป็น 
    รากฐานในการพัฒนาความเก่ง(IQ) คุณธรรมจริยธรรม(MQ) และความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค  
    (AQ) 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความเสียสละเอาใจใส่ 

 
 

ลงช่ือ.........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นายอรรณพ  ค ามีสว่าง) 
                                                        ครู 
 

 

        ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมท่ี 1 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือคุลักษณะเฉพาะ) 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงครูประจ าช้ัน 950 40 38,000  
2 กระดาษ Idia Max 70 grms. 10 รีม 130  1,300  
3 กระดาษปกสีขาว 210 แกรม 2 รีม 200    400  
4 หมึกปริ้นท์ Epson L200สีด า 4 ขวด 

เหลือง น้ าเงิน แดง อย่างละ 2 ขวด 
10 ขวด 250 2,500  

5 หมึก HP Laserjet 1020 1 1,000 1,000  
6 ค่าเข้าเล่มเอกสาร 60 เล่ม 30 1,800  

รวมเป็นเงิน  ( สี่หม่ืนห้าพนับาทถ้วน ) 45,000  
 
 

 


