
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
รายงานการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน 

ปีการศึกษา 2558 
 
ชื่อแผนงาน  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นายนิยม  ขุนรัมย์ 
ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับดับฝ่าย : พันธกิจที ่ 1, 2, 3 ,6, 8 ,10 กลยุทธ์ข้อ. 2 , 5 , 10 , 15 
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA มาตรฐานที่  1, 2, 3 ,6, 8 ,10  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ (หลัก)  1.5 , 2.1.1 , 2.1.2   

2.2 , 6.4 , 10.6 (ร่วม) 3.3 , 8.3.2     
ประเด็นพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ (หลัก)  1.5 (1-4) 2.1.1 , 2.1.2 , 2.2 (1-4) , 6.4 (1-5)  10.6 (1-8)  (ร่วม) 3.3 (1-3) , 
8.3.2 
 
1. วัตถุประสงค์แผนงาน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียนทุกคน (10.6) 
4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวทางการป้องกันตนเองเกี่ยวกับภัยทางเพศ 
 

2. เป้าหมาย 
 2.1 เชิงปริมาณ 
  1. ผู้เรียนระดับ ป.1-ม.3 ทุกคน 
  2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรม 
  3. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 
 2.2 เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้เรียนได้รบัความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และแนะแนวศึกษาต่อและ
อาชีพ 
  2. ผู้เรียนได้รบัความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
  3. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 

 
3. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว และแนะแนว
ศึกษาต่อและอาชีพ 
  2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 



  3. ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
  4. สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพรอ้ยละ 90   
    
4. งบประมาณ 

ที ่
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงานตาม
มาตรฐาน 

สรุปรายรับ 
สรุปรายจ่าย 

จากโรงเรียน จากท่ีอื่น รวม 
1. จัดท าเอกสารด าเนินงาน 1 10,000 - 10,000 10,000 
2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 1 500,000 - 500,000 500,000 
3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.1 1 15,000 - 15,000 15,000 
3 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ นักเรียนช้ัน ม.

3 
1 23,000 - 23,000 23,000 

4 โครงการเพศศึกษา 1 20,000 - 20,000 20,000 
รวม 568,000 - 568,000 568,000 

 
5. เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. แบบส ารวจจ านวนนักเรียนทีผ่่านการเข้าร่วมกิจกรรม (แนะแนว , ชมรม   จิตสาธารณะ) 
2. แบบประเมินความรู้ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (แนะแนว , ชมรม , จิตสาธารณะ) 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมด้านความมีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้เกียรติผู้อี่น 
4. แบบสอบถามดา้นการประกอบอาชีพ 
5. แบบประเมินผลการด าเนนิงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

  



6. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 
ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนว และแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 
 

√       ระดับประถมต้น จะใช้กิจกรรมแนะแนวชั่วโมงโฮมรูม คือ ใน 10 นาทีแรกของชั่วโมงแรก
ของทุกๆวัน โดยครูประจ าชั้นจะเป็นผู้แนะแนว โดยมี 3 ด้านคือ การเรียน พ้ืนฐานอาชีพ และ
เรื่องราวการดูแลร่างกายให้สะอาด 
     ระดับประถมปลาย จะใช้กิจกรรมแนะแนวในเวลาเดียวกันกับประถมต้น มี 3 ด้าน ด้านการ
เรียน อาชีพท่ีหลากหลาย และการปรับตัวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 
     ระดับมัธยมศึกษา เราจะมีชั่วโมงวิชาแนะแนวมีครูผู้สอนแนะแนวสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง มี 3 
ด้าน คือการศึกษา อาชีพ และเรื่องส่วนตัวและสังคมและจัดแนะแนวการศึกษาต่อไปให้กับ
นักเรียน  
ม.3  
- ดูงานอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 
- วิทยาลัยอาชีวะจาก จังหวัดนครราชสีมา แนะแนวการศึกษาต่อ 
- รุ่นที่จากสถานบันต่างๆแนะแนวการศึกษาต่อ อย่างมากมาย 

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ชมรม 

√      ระดับประถมต้น โรงเรียนได้จัดชมรมจิณตคณิต ให้กับนักเรียนสัปดาห์ 1 ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิม
ทักษะการคิดท่ีชาญฉลาดให้กับนักเรียน 
    ประถมปลาย โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้กันนักเรียนได้เลือก ตามความถนัดและความสนใจ
อย่างหลากหลาย โดยครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     มัธยมศึกษาตอนต้น ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ 
นอกจากนั้นยังมีชมรมเสริมหากมีนักเรียนต้องการนอกเหนือจากทางโรงเรียนจัดให้ 



ล าดับที ่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

3. เพื่อให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมผู้เรียน
ทุกคน (10.6) 

√      โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% ในปีการศึกษา2558 เพ่ือให้เห็น
สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างแท้จริง มีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ทั้งพฤติกรรม 
การเรียน มีการช่วยป้องกันกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีการพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

4. เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีแนวทางการป้องกันตนเองเก่ียวกับ
ภัยทางเพศ 

√     โรงเรียนจัดอบรมเรื่องเพศศาสตร์ส าหรับวัยรุ่นให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเชิญ
วิทยากรผู้มีความสามารถในระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาให้ความรู้ 2 วัน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

ล าดับที่ วัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / งาน สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
เชิงคุณภาพ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



8. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ แผนงานหลักสูตร 
โครงการ / 

กิจกรรม / งาน 
ระยะเวลาที่

ก าหนด 
ตัวบ่งชี้

ความส าเร็จ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง

มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

กิจกรรมแนะ
แนวในช้ัน

เรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้เรยีนร้อยละ 
90 ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะ
แนวศึกษาต่อ
และอาชีพ 

   ผู้เรียนร้อยละ 100 ไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์จากาการเข้าร่วมกิจกรรมแนะ
แนว 
    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าร่วมงาน
แนะแนวอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนคิ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
    วิทยาลัยอาชีวะ จังหวัดนครราชสีมาแนะ
แนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน ม.3 คิดเป็น
ร้อยละ 100 

- ตารางสอนแนะแนว 
- แบบประเมินกิจกรรมแนะแนว 
- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
- แบบบันทึกการเข้าร่วมการ
แนะแนวการศึกษาต่อ 

    นักเรียนไม่ให้ความส าคัญกับวิชาแนะแนว
ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศกึษาจะมี
นักเรียนบางคนมาเรียนสายและเข้าเรียนไม่
ทันในช่ัวโมงแนะแนว 
    ส าหรับนักเรยีนในระดับมัธยมมีบางคนที่
ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนของ
คร ู
 

กิจกรรมชมรม ตลอดปี
การศึกษา 

ผู้เรยีนร้อยละ 
90 ได้รับความรู้
และ
ประสบการณ์
การร่วมกิจกรรม
ชมรม 

   ผู้เรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมและได้
ประสบการณ์ความรู้ในกิจกรรมชมรม 

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมของแต่ละชมรม 

    ระดับประถมต้น ซึ่งเป็นชมรมเดียวกันท่ี
ทางโรงเรียนจดัให้ อาจไม่ถูกใจส าหรับ
นักเรียนหลายๆคน 
   ระดับประถมปลาย พบว่านักเรยีนมี
ความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม 
   ระดับมัธยมศึกษานักเรยีนบางสว่นจะไม่
เข้ากิจกรรมชมรมของตนเอง โดยไปเข้าร่วม
ชมรมอื่นๆที่ไม่ใช่อบรมตนเอง 

งานเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

ตลอดปี
การศึกษา 

สถานศึกษา
จัดระบบ
ช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมี

   ครูประจ าชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในปี
การศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 87 

- สมุดเยีย่มบ้านแต่ละห้องเรียน 
- แบบสรุปผลการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนปีการศึกษา 2558 

    มีครูประจ าช้ันหลายท่านไม่ออกเยี่ยมบ้าน
เพียงแต่นัดผู้ปกครองมาหาทีโ่รงเรยีน 
   มีบทสายช้ันออกเยี่ยมบ้านน้อยมาก ท าให้
ไม่สามารถทราบสภาพความเป็นอยู่ท่ีแท้จริง



โครงการ / 
กิจกรรม / งาน 

ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้
ความส าเร็จ 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ ความส าเรจ็ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ตอบสนอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วดั 

ปัญหาอุปสรรคการแก้ไข 

ประสิทธิภาพ
ร้อยละ  90 

ของนักเรียน 

โครงการ
อบรมเพศ

ศาสตร์ให้กับ
นักเรียน ม.3 

มิถุนายน 
2558 

นักเรียนช้ัน ม.3 
เข้าร่วมอบรม
เพศศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 100 

   นักเรียนช้ัน ม.3 เข้าร่วมอบรมครบทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

- แบบสอบถาม 
- แบบสรุปโครงการ 

     การอบรมเป็นภาคปฏิบัตซิึ่งมปีระโยชน์
มากแต่งวิทยากรจะอบรมได้คราวละไม่เกิด 
50 คน จึงทให้การอบรมไมไ่ด้ทั่วถึงในระดับ
มัธยมทั้งหมด 

 
 
 
 
 
   

           
           ลงช่ือ..........................................................ผูร้ายงาน (หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 

                     (นายนิยม ขุนรองรัมย์) 
              วันที่......................เดือน.................................พ.ศ.................. 
 
 



 
     

 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 



ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 

รายงานการประชุม 
 
 
 



รูปภาพ 


