บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานการดาเนิ นงานโครงการระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ย น โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรายงานผล
การดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และเพื่อรายงานผลการประเมินโครงการระบบ
ดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ สั งกัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชี ย งราย เขต 2 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ครั้ งนี้ ประกอบด้ ว ย ครู ผู ้ส อน จ านวน 7 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 9 คน และผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้นอนุ บาล 1 –
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 73 คน เครื่ องมื อที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ล เป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จานวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
1. ผลการดาเนิ นโครงการระบบดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปี การศึกษา 2560 ทั้ง 5 กิ จกรรม คือการรู ้จกั
นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล การคัดกรองนักเรี ยน การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน การป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา และการส่ งต่อ สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 ผลการดาเนิ นการด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรี ยน
ปี การศึกษา 2560 นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ ได้รับการสารวจโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรี ยนและ
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามเครื่ องมือระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยน ครบทุกคน
คิดเป็ นร้อยละ 100
1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนโดยนักเรี ยนประเมินตนเอง โดยรวมนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 100
1.3 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมนั ก เรี ยนโดยครู ประจ าชั้ น โดยรวมนั ก เรี ยน
ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.4 ผลการประเมิ น พฤติ ก รรมนัก เรี ย นโดยผูป้ กครองนัก เรี ย นประเมิ น โดยรวม
นักเรี ยนชั้นอนุ บาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนกลุ่มปกติ จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ
100
1.5 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ นักเรี ยน โดยรวมนักเรี ยนชั้นอนุ บาล 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
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1.6 ผลการคัดกรองนักเรี ยนชั้นอนุ บ าล 1 ถึ งชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้านการเรี ยน
ด้านสุ ข ภาพ ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการคุ ้ม ครอง ด้านยาเสพติ ด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็ น
นักเรี ยนกลุ่มปกติ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.7 ผลการดาเนิ นกิ จกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนานัก เรี ยนที่ โรงเรี ยนดาเนิ นการ
มีดงั นี้ การจัดกิ จกรรมโฮมรู ม จานวนนักเรี ยนร่ วมกิจกรรม 77 คน คิดเป็ นร้อยละ100 การประชุ ม
ผูป้ กครองชั้นเรี ยน 2 ครั้ง จานวนผูป้ กครองเข้าร่ วม 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 การจัดกิจกรรมเสริ ม
ทักษะการดารงชีวติ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และโครงการพิเศษต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว
จานวนนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรม 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 การนานักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เข้าร่ วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสื อ-ยุวกาชาด จานวนนักเรี ยนร่ วม
กิ จกรรม 56 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 การน านัก เรี ย นเข้า ร่ วมแข่ ง ขัน ทัก ษะทางวิช าการ จานวน
นั ก เรี ยนร่ ว มกิ จ กรรม 39 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 69.64 การน านั ก เรี ย นระดั บ ชั้ นอนุ บ าล 1 ถึ ง
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ไปทัศ นศึ ก ษา จานวนนัก เรี ย นร่ วมกิ จกรรม 77 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 100
การนานักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึ งชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เข้ารับการอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม จานวนนักเรี ยนร่ วมกิจกรรม 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมจากผูน้ าศาสนา จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 100 การนานักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมการแข่งขันกี ฬาอาเภอแม่ลาว จานวนนักเรี ยน
ร่ วมกิจกรรม 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
1.8 ผลการด าเนิ น กิ จกรรมการป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาที่ โรงเรี ย นด าเนิ น การ
ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู ้ นกั เรี ยนเพื่อป้ องกันสารเสพติด นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ถึ งชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จานวนนัก เรี ยนร่ วมกิ จกรรม 37 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 การประชุ ม
ผูป้ กครองนัก เรี ยน 2 ครั้ ง จานวนผูป้ กครองเข้าร่ วมกิ จกรรม 73 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 การจัด
กิ จกรรมซ่ อมเสริ มนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึ งชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จานวนนักเรี ยนร่ วม
กิจกรรม 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.42
1.9 ผลการด าเนิ น กิ จ กรรมการส่ ง ต่ อ นัก เรี ย นที่ โ รงเรี ย นได้ด าเนิ น การ มี ดัง นี้
การส่ งต่อนักเรี ยนที่เจ็บป่ วย จานวนนักเรี ยน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.96 การส่ งต่อนักเรี ยนที่ได้รับ
อุบตั ิเหตุ จานวนนักเรี ยน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.48
2. การประเมิ นโครงการระบบดู แลช่ วยเหลื อนัก เรี ยน โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผูร้ ายงานได้สรุ ปผล ดังนี้
2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละรายการ พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดโครงการเพื่อพัฒนานักเรี ยนอย่างเป็ น
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ระบบ และแนวทางการปฏิบตั ิงานตามโครงการ มีความชัดเจนเหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ น
อันดับ แรก รองลงมาคื อวัตถุ ประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการดู แลช่ วยเหลื อนักเรี ยนของ
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่ สุด และอันดับสุ ดท้ายการจัด
โครงการเป็ นไปตามแนวทางการจัดการศึ กษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
2.2 ด้านปั จจัย น าเข้า พบว่าในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด และเมื่ อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่าบุคลากรมีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และวิธีดาเนิ นงาน
ตามโครงการมี ค วามเหมาะสม อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด เป็ นอัน ดับ แรก รองลงมาคื อ ผู ้บ ริ ห าร
สนับสนุ นและให้ความสาคัญโครงการ นักเรี ยนในโรงเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในโครงการ และ
โรงเรี ยนปรับสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศในโรงเรี ยนให้เ อื้อต่อการบริ หารงานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด และอันดับสุ ดท้ายคือ ได้รับความร่ วมมือด้วยดีจาก
ชุมชนในการดาเนินงานตามโครงการ มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ มาก เมื่อพิจารณาแต่
ละรายการ พบว่า การปฏิ บ ัติง านเป็ นไปด้วยความสม่ า เสมอตามขั้น ตอน โรงเรี ย นจัดเก็ บ และ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนิ นงานโครงการอย่างเป็ นระบบ และสามารถตรวจสอบได้
และโรงเรี ยนดาเนิ นงานตามแผนของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
ของทุกฝ่ าย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ จัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
อย่างหลากหลาย เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับดี มาก
และอันดับสุ ดท้ายคื อ มี การประชุ มชี้ แจงโครงการให้ผูเ้ กี่ ยวข้องทราบ และมี การมอบหมายงาน/
สั่งงานตรงตามสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ
2.4 ด้านผลผลิ ต พบว่า ในภาพรวมมี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาแต่ ล ะ
รายการ พบว่ า นั ก เรี ย น ได้ รั บ การพัฒ นาอย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพ นั ก เรี ย นสามารถปรั บ ตัว เข้า กับ
สิ่ งแวดล้อมได้ และนักเรี ยนมีทกั ษะชี วติ สมารถหลีกเลี่ยง ป้ องกันภัยอันตรายและพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากที่สุด เป็ นอันดับแรก รองลงมาคือ นักเรี ยนเป็ นผูท้ ี่มีความ
2.5 รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุ ดท้ายคื อ ผูบ้ ริ หาร ครู
นักเรี ยน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคภูมิใจต่อการดาเนินงานโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

