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การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยใช้กลยุทธ์ HOME
โรงเรี ยนกุดสะเทียนวิทยาคาร อาเภอศรี บุญเรื อง จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
นายประทีปแสง พลรักษา
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
2558
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ HOME ปี การศึกษา 2556 ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปั จจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ
และด้า นประเมิ นผลผลิ ตในการดาเนิ นงาน ประชากรในการศึ ก ษา ประกอบด้วยนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 360 คน ครู ปฏิ บตั ิการสอน จานวน 20 คน ผูป้ กครองนักเรี ย น
จานวน 360 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ของโรงเรี ยนกุดสะเทียนวิทยา
คาร ปี การศึกษา 2556 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามประเมินโครงการ
แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รายงานการประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปี การศึกษา 2556 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างนามาวิเคราะห์ค่าสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและวิเคราะห์เนื้ อ
เรื่ องเป็ นความเรี ยง
ผลการการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายการที่มีความเหมาะสมสู งสุ ด คือความต้องการ
ความจาเป็ น มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด ส่ วนรายการที่ มีค วามเหมาะสมต่ า สุ ดคื อ
วัตถุประสงค์โครงการ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน
2. ผลการประเมินด้านปั จจัยนาเข้าของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายการที่มีความเหมาะสมสู งสุ ด คือความพร้ อมของ
บุ ค ลากร มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ส่ วนรายการที่ มี ค วามเหมาะสมต่ า สุ ด คื อ
หน่วยงานที่สนับสนุน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

3. ผลการประเมิ นด้า นกระบวนการของโครงการ ในภาพรวมมี ความเหมาะสมอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายการที่มีความเหมาะสมสู งสุ ด คือการวางแผน
(P) มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด คือการนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุ ง (A) อยูใ่ นระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน
4. ผลการประเมินด้านด้านผลผลิตโครงการ ปรากฏดังนี้
4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในภาพรวม
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายการที่มีความเหมาะสม
สู ง สุ ด คื อการคัดกรองนัก เรี ย น มี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ส่ วนรายการที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่าสุ ด คือการป้ องกันช่วยเหลือและแก้ไข มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน
4.2 ผลการประเมินด้านการมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยรายการที่ มี ค วามเหมาะสมสู ง สุ ด คื อ นัก เรี ย น ครู และผูป้ กครองมี ส่ วนร่ วมปรั บ ปรุ ง การ
ดาเนินงานซึ่ งนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุ งร่ วมกัน มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ วนรายการที่มีความเหมาะสมต่ าสุ ด คือผลจากการดาเนิ นงานของนักเรี ยนสามารถพัฒนาหรื อ
ปรับปรุ งตนเองในการอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก และผ่านเกณฑ์
การประเมินเช่นกัน
4.3 ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่ประสงค์ของนักเรี ยนปี การศึกษา 2556 เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี การศึกษา 2555 ปรับลดลงร้อยละ 12.1 ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน
4.4 ผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดี เยี่ยม ซึ่ งผ่านเกณฑ์การะประเมิ น
โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละสู งสุ ด คือเอื้ออาทรผูอ้ ื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ อยูใ่ นระดับ
ดี เยี่ยม ส่ วนตัวบ่งชี้ ที่มีค่าเฉลี่ ยร้ อยละต่ าสุ ด คือผูเ้ รี ยนมีเจตคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับดี
เยีย่ ม ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน
4.5 ผลการประเมิ น ด้า นผลผลิ ต ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น ครู ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดาเนิ นโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่ วยเหลื อ
นักเรี ยน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยรายการ
ที่มีความเหมาะสมสู งสุ ด คือคุ ณภาพผูเ้ รี ยนตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
โดยใช้กลยุทธ์ HOME มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ส่ วนรายการที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด
คือการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนโดยใช้
กลยุทธ์ HOME มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นกัน

