
ชื่อเร่ือง   รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน  
  สู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
ผู้ประเมิน  ธิดา เสมอใจ  
สถานศึกษา  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 37 
ปีการศึกษา 2561 
  

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 
   การประเมินโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 37 3) ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครู 
จำนวน 29 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  
7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 120 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 120 คน  
รวมจำนวนท้ังส้ิน 267 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 4 ชนิด ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ 2) แบบวัดความพึงพอใจ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ 3) แบบทดสอบ มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4) แบบบันทึกข้อมูล จำนวน 1 ฉบับ สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t-test ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
     1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมท่ีใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมท่ีใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ  



  2. ผลการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นท่ีใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้นท่ีใช้ในการดำเนินโครงการ 
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ 
  3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พบว่า ในภาพรวมผู้บริหาร ครู บุคลากรและคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีความเห็นว่า กระบวนการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกรายการ  
       4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
สู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 พบว่า 
  4.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โดยมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
    4.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
สู่ความเข้มแข็ง อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   4.3 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง อยู่ในระดับมากท่ีสุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน  

4.4 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง 
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37  
ในระดับมากท่ีสุด 

4.5 ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ 
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนสู่ความเข้มแข็ง โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิม 
พระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในระดับมากท่ีสุด 
  4.6 ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน 

 4.6.1 โรงเรียนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง  
 4.6.2 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 2 ด้านการส่งเสริมอาชีพ (นำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้) งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 



 4.6.3 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายด้าน 
ด้านท่ี 3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช่ือผลงาน “รู้รักษ์อย่างยั่งยืน” ในการ
แข่งขันแนวปฏิบัติท่ีดีรายด้านและกิจกรรมทักษะอาชีพในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบระดับประเทศ) 
    4.6.4 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสหกรณโ์รงเรียนระดับประเทศ  
รุ่นท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 4.7 ผลท่ีเกิดกับครู 
  4.7.1 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ด้านท่ี 2 ด้านการส่งเสริมอาชีพ (นำแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้) งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
  4.7.2 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ แนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารด้านท่ี 3 ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งานประชุม
วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
  4.7.3 ครูได้รับรางวัลผู้จัดการทีมภาค 5 ยอดเยี่ยม ชนิดกีฬามวยปล้ำ ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งท่ี 35 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 “พิษณุโลกเกมส์” 
  4.7.4 ครูได้รับรางวัลครูสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ 
งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 รายการ 
 4.8 ผลท่ีเกิดนักเรียน 
  4.8.1 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ระดับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 ประเภทการอ่านเอาเรื่อง งานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4.8.2 รางวัลเหรียญทองระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 15 รายการ  
  4.8.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและจบหลักสูตร ร้อยละ 100
  4.8.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ปีการศึกษา 2561 ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
  
   
   


