รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน ด้านบริบท
ด้านปัจจัยนาเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ของโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใ นการ
ประเมินโครงการ ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียน และนักเรียน รวมจานวน 776 คน ซึ่งเป็นประชากรทั้งหมดและได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ แบบประเมินมีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่ ว นประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ส ถิติ คือ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
ผลกำรประเมินโครงกำร สรุปได้ดังนี้
ผลการประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านกระบวนการ
และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลาดับ
1. ด้านบริบทของโครงการ โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กาหนดไว้ โดยโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ได้แก่ ด้านภาคีเครือข่าย ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ ตามลาดับ
3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุ ด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไข และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

ข
4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และด้านการป้ องกันและ
แก้ไขด้านการเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
สาหรับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
พึงพอใจมากที่สุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็ น
แบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ และนักเรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการประเมินโครงการฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากรองศาสตราจารย์
ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
แย้ มกสิ กร สถาบั น คุรุ พัฒ นา ส านั กงานเลขาธิ การคุรุส ภา รองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.สาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 และ ดร.พัลลภ พัวพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญและให้ คาปรึ ก ษา
คาแนะน า การตรวจสอบและปรั บปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ รายงานการ
ประเมินโครงการนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้ประเมินกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นพื้นที่ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินโครงการในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ทุกคน ที่ให้ ความสะดวกและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทารายงานการประเมิน
โครงการครั้งนี้
ขอขอบคุณครอบครัว พี่ น้อง เพื่อนที่ให้กาลังใจในการทาผลงานวิชาการนี้จนสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ผู้ประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินโครงการฉบับนี้จะมีคุณค่าและมีประโยชน์
ในการนาไปพัฒนาการทางานเพื่อประโยชน์ของตนเอง ส่วนรวม และประเทศชาติ จึงขอมอบส่วนดี
ทั้งหมดให้แก่คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทาให้ผลงานวิชาการนี้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กระแสของความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
พั ฒ นาประเทศทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม การเมื อ งการปกครอง การศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทาให้ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก สิ่งสาคัญที่ทาให้ทุกคน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขนั้น คือ การพัฒนาทางการศึกษา ซึ่งหน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เยาวชนมีทักษะสาคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ความอยู่รอดในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558 : 8)
การบริหารสถานศึกษาและการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน ภาระหน้าที่หนึ่งคือ การบริห าร
จั ดการระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน เพื่ อให้ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒ นาด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทาง
สั งคมและอยู่ ในสั งคมอย่ า งเป็ น สุ ข รวมถึงการมีทัก ษะชีวิต มีสั มพันธภาพที่ดีกับ เพื่อ น ครู และ
ผู้ปกครอง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 : 8) โดยสานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562 : 2) ได้กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการ
พัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดาเนินการขับเคลื่อนโดยคานึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึ ก ษาด้ ว ยรู ป แบบที่ เ หมาะสม พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการ
ดาเนินงานกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารสถานศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ
จากการประมวลสถิติของสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่า เด็กและ
เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่นๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น การตกเป็ น ทาสของเกมคอมพิว เตอร์จ นถึ ง ขั้นหมกมุ่น การเรียนรู้พฤติ กรรมที่ ไ ม่
เหมาะสม พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อ
ขัดแย้ ง ทะเลาวิว าท มีเพศสั มพัน ธ์เร็วขึ้น เข้าถึง สารเสพติดได้ง่าย ขาดหลั กยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความสาคัญกับวัต ถุ

2
มากกว่าการมีคุณธรรมน้าใจ สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม และบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน เช่น มีข้อจากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ไม่มี
ความตระหนักในคุณค่าความสาคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่มี
ทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ และการมีปัญหาด้านสุขภาพ
กายและสุ ข ภาพจิ ต และจากการส ารวจข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาด้ า นต่ า งๆ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2557 พบว่า มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 30,000 คน ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต มีภาวะซึมเศร้า เครียด และเป็นโรคอารมณ์ 2 ขั้ว (ไบโพล่า ดิสออเคอร์)
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 2-5)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต
และกรมสามัญศึกษาในอดีต ที่ช่วยให้โรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นกลไกในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดารงชีวิต และรอด
พ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ส่วนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการ
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือ
ที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการและขั้นตอน
สาคัญ 5 ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และการส่งต่ อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลื อ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครู กับ นั กเรี ย น เรี ย นรู้ อย่ างมีความสุข ได้รับการส่ งเสริมพัฒ นาอย่างเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 12-13)
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ในปัจจุบันวิถีชุมชนเปลี่ยน พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายต้องเข้าไปหางานทาในเมืองใหญ่
และให้ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง หรืออยู่กันเองตามลาพัง ทาให้นักเรียนขาดความรัก ความ
อบอุ่น และไม่ได้รั บ การดูแลเอาใจใส่ เท่าที่ควร และในบางรายพ่อแม่มีอายุใกล้ เคียงกับลูก ทาให้
ประสบปัญหาในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการดูแลลูกมีน้อย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และทักษะการดารงชีวิตของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน
ทุกมิติ ตามความต้องการ และความแตกต่างของทุกคน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคน
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ดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังวิสัยทัศน์ “โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พัฒนา
ผู้ เรี ย นให้ มีความรู้ คู่คุณธรรม ดารงตนตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารสองภาษา สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยครูและบุคลากรมื อ
อาชีพ”
การดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ได้อยู่ในความดูแลของผู้บริหาร ครูประจาชั้นทุกคน ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูที่มีจิตอาสา
ทาหน้าที่ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยมีงานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ด้านการเรียน
พบว่า จานวนนักเรียนไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 48 คน มีผลการเรียน 0 ร
มส มผ จานวน 180 คน และจานวนนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน
6 คน และมีผลการเรียน 0 ร มส มผ จานวน 36 คน เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีจานวนถึง 919 คน ดังตารางที่
1 (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562)
ตำรำงที่ 1 สรุปผลการเรียน 0 ร มส มผ ของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

จำนวนครูที่มีนักเรียนติด
0 ร มส มผ
ภาษาไทย
10
คณิตศาสตร์
13
วิทยาศาสตร์
17
สังคมศึกษาฯ
13
ศิลปะ
6
สุขศึกษาและพลศึกษา
7
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13
ภาษาต่างประเทศ
15
รวม
54
(ที่มา: โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562)

จำนวนผลกำรเรียนรู้
0 ร มส มผ (ตัว)
103 ( 85 คน)
212 (140 คน)
104 ( 81 คน)
90 ( 75 คน)
26 ( 23 คน)
62 ( 52 คน)
160 (110 คน)
162 (124 คน)
919 (385 คน)
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุง ดังนั้นข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกให้
ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเอง ทารายงานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
และครูควรทาการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นเก่ง ปานกลาง และอ่อน และทาการสอนเสริมใน
กลุ่มที่เรียนอ่อน ปานกลาง และทาการซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในระยะเวลา 2 ปี ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาทุก
วิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
อย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้หลากหลายตาม
ความต้องการโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อน (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562 : 15)
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย น
โดย (1) ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและเยี่ยมบ้านนักเรียน (2) คั ดกรองนักเรียนเพื่อคัดแยก
นั กเรี ย นออกเป็ น กลุ่ มปกติ กลุ่ มเสี่ ยง กลุ่ มที่มีปัญหา และกลุ่ มพิเศษ (3) จัดกิจกรรมพัฒ นาและ
ส่งเสริมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
กิ จ กรรมพั ฒ นาทั ก ษะผู้ เ รี ย นวั ย รุ่ น วั ย ใส กิ จ กรรมโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ กิ จ กรรมตรวจสอบ
สมรรถนะทางกายนักเรียน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมอบรม
ค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรม YC และ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (4) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การแนะแนวและการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมครูแดร์
และการสร้ างการมีส่ ว นร่ ว มของภาคี เครื อ ข่าย และ (5) การส่ งต่อนักเรียน ได้แก่ การส่ งต่อ ครู
แนะแนว และฝ่ายปกครองในโรงเรียน และการส่งต่อภายนอกโรงพยาบาล (โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์, 2562ก)
จากการดาเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดาเนินงานเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินในฐานะผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จึงมีความสนใจที่
จะประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดย
เลื อ กใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบ CIPP model ของ Danail L. Stufflebeam (Stufflebeam,
Gullickson & Wingate, 2002 : 66; Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 327) ได้แก่ การประเมิน
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ให้
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สารสนเทศสาหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการดาเนินงาน และนาไปประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดาเนิน
โครงการ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 326) โดยคาดหวังว่าผลจากการประเมินโครงการ
ดังกล่าวทาให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับ การนามาปรับปรุงและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร
1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร
การประเมินโครงการนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP model ของ Danail L. Stufflebeam
(Stufflebeam, Gullickson & Wingate, 2002 : 66; Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 327)
ได้แก่ ด้านบริ บ ท (Context) ด้านปัจจัย เบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ผลผลิต (Product) มีขอบเขตการประเมินโครงการ ดังนี้
1. กำรประเมินด้ำนบริบทของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context evaluation) ของโครงการในประเด็น
ความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
เป้าหมายของโครงการ
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1.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ รองผู้ อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 136 คน ได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง
1.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความสอดคล้ องด้านบริบทของโครงการในประเด็น ความ
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ
1.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
2. กำรประเมินด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) ของโครงการ ได้แก่
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นสื่ อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ด้ า นงบประมาณ ด้ า นการบริ ห ารจัด การ และด้ า นภาคี
เครือข่าย
2.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ รองผู้ อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน จานวน 13 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 136 คน ได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง
2.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ ด้าน
บุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และด้านภาคีเครือข่าย
2.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
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3. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ด้ า นกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ ได้ แ ก่
กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
3.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 122 คน
รวมจานวนทั้งสิ้น 123 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการ
รู้ จั กนั กเรี ย นเป็ น รายบุ คคล กิจ กรรมการคัดกรองนั กเรียน กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒ นานัก เรี ย น
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
4. กำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
ประเมินผลผลิต (Product evaluation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน และความพึงพอใจต่อโครงการ
4.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4.2.1 กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการในประเด็ น ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จานวน 123 คน
ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง
4.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ จานวน 653 คน ได้แก่
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 13 คน ได้ ม าโดยการคั ด เลื อ กแบบเจาะจง และ
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และนักเรียน จานวน 320 คน ได้มาโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
4.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษา คือ
4.3.1 ระดับความคิดเห็นด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน ด้าน
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
4.3.2 ระดับความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

นิยำมศัพท์เฉพำะ
โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 หมายถึง การดาเนินงานตามกระบวนการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัด กรอง
นักเรียน กิจกรรมส่ งเสริมและพัฒนานักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ
กิ จ กรรมการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย น โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
ความสามารถในการเรียนรู้ การป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
กำรประเมินโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชำ
สรรค์ สังกัด สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำ เขต 33 หมายถึง กระบวนการวัดและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ระยะเวลาก่อนดาเนินการ ระหว่างการดาเนินการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยการประเมิน
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริ บท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้าน
ผลผลิต (Product) มีรายละเอียดดังนี้
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1. การประเมินด้านบริบท (Context evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคล้อง
ของบริ บ ทของโครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในประเด็นความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด ความเหมาะสมของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ
ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านบริบทที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มี ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ และกาหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) หมายถึง การประเมินความพร้อม
และเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนที่นามาใช้ในการดาเนิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในประเด็น
ด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และภาคีเครือข่าย ซึง่
ประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านปัจจัยนาเข้าที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน 22 ข้อ และกาหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติ
กิ จ กรรมของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานัก เรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านกระบวนการที่
ผู้ประเมินสร้างขึ้น จานวน 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5
ระดับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การประเมิน กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จานวน 16 ข้อ ฉบับที่ 2
การประเมินกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน จานวน 13 ข้อ ฉบับที่ 3 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน จานวน 20 ข้อ ฉบับที่ 4 การประเมิน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
จานวน 20 ข้อ และฉบับที่ 5 การประเมินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน จานวน 9 ข้อ และกาหนดเกณฑ์
การผ่านประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
4. การประเมินผลด้านผลผลิต (Product evaluation) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น
ต่ อ ผลผลิ ต ตามสภาพจริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย นตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการในประเด็ น ด้ า น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน และความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่ง
ประเมินโดยวัดจากแบบประเมิน ด้านผลผลิต ที่ผู้ ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
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จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 3 ฉบับ และกาหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความรู้นึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมที่แสดงออกของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33 ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมิน ความพึงพอใจที่ผู้ ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็ นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 3 ฉบับ และกาหนดเกณฑ์การผ่านประเมิน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
1. แบบประเมินความพึงพอใจสาหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้มีส่วน
เกี่ย วข้องและมีส่ ว นร่ วมในให้ ความคิดเห็น ร่ว มวางแผน และรับทราบข้อมูล การดาเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมิน
สร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน จานวน 26 ข้อ
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจส าหรั บ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
รับทราบข้อมูลการดาเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 โดยประเมิ น จาก
แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน จานวน 26 ข้อ
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจส าหรับ นั กเรีย น ซึ่งเป็นผู้ ที่เ กี่ยวข้ อ งและมี ส่ ว นร่ ว มใน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ ประเมินสร้างขึ้น
ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน จานวน 26 ข้อ
เกณฑ์กำรประเมิน หมายถึง ระดับคุณภาพ ระดับความสอดคล้อง ระดับความเหมาะสม
ระดับการปฏิบัติงาน ระดับของความสาเร็จ และความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่
ยอมรับได้ ซึ่งการประเมินโครงการในครั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 196)
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร
1. ผลการประเมินโครงการเป็นสารสนเทศที่สาคัญสาหรับใช้ในการตัดสินใจวางแผนคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
2. ผลที่ได้จากการประเมินโครงการสามารถนาไปปรับปรุงแก้ ไขโครงการพัฒ นาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องนาผลการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ไปเผยแพร่ผลการพัฒนาการสู่สาธารณชนต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นี้ ผู้ประเมินได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดการประเมินโครงการ
1.1 ความหมายของโครงการ
1.2 ความหมายของการประเมินโครงการ
1.3 ประโยชน์และความสาคัญของการประเมินโครงการ
1.4 วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1.5 ประเภทของการประเมินโครงการ
1.6 รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์
1.7 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ และ CIPPIEST model
1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 เจตนารมณ์และหลักการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.4 ประโยชน์ของการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.5 กลยุทธ์ความสาเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.6 กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.7 บทบาทหน้ า ที่ ข องสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
3. แนวคิดความพึงพอใจ
3.1 ความหมายของความพึงพอใจ
3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
3.3 ลักษณะของความพึงพอใจ
3.4 การวัดความพึงพอใจ
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4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
5. กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ

แนวคิดการประเมินโครงการ
ความหมายของโครงการ
นักวิชาการได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ดังนี้
มยุรี อนุมานราชธน (2551 : 6) ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่
สัมพันธ์กันและจัดทาเป็นพิเศษอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดที่สุดในการ
ดาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งใน
อนาคต กิจกรรมดังกล่าวต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
สมคิด พรมจุ้ ย (2552 : 28) ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง หน่วยงานย่อ ยของ
แผนงานหรือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และแต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกัน
มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน และมักจะเป็นงานพิเศษที่ต่างจากงานประจา โครงการ
จะประกอบด้วยงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) โครงการที่ดีมีลักษณะสาคัญ 6 ประการ คือ (1)
มีการกาหนดวัตถุประสงค์โครงการที่ชัดเจน (2) มีความเป็นเอกเทศ แต่ละโครงการมีการกาหนด
ขอบเขตของการด าเนิ น งานและความรั บผิ ด ชอบไว้อ ย่ า งชัด เจน (3) มี ก ารก าหนดรู ป แบบและ
รายละเอี ย ดการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกลมกลื น กั น (4) ระบุ ท รั พ ยากรต่ า งๆ ที่ จ าเป็ น ในการ
ดาเนินงานทั้งทรัพยากรด้านบุคคลและแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนโครงการ งบประมาณ และแหล่ง
เงิน ทุน ที่จ ะมาดาเนิ น งาน (5) มีการกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดที่แน่นอน และ (6)
สามารถนาไปปฏิบัติได้
วิสูตร จิระดาเกิง (2555 : 2) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง กิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน มีกาหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด มีการดาเนินงานอยู่ภายใต้ข้อจากัดของงบประมาณ กาหนดเวลา
ของงานต่างๆ และคุณภาพของงานตามกาหนด
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 80-81) ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง งานหรือ
กิจกรรมที่ต้องทาอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยโครงการต้องมี
ระยะเวลาที่สิ้นสุดภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้ ในการดาเนินโครงการต้องมีการ
พัฒนาและนาเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 6) ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง การกาหนดแนวทางใน
การแก้ปั ญหาหรื อพัฒ นางานที่มีวัต ถุประสงค์เ ด่นชัด มีกิจกรรมที่ทาให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน
โครงการประกอบด้วยงานและกิจกรรมต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีเป้าหมายเดียวกัน
สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ (2561 : 16) ให้ความหมายของโครงการ หมายถึง กิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์
จะเสร็จสิ้นการดาเนินงาน ดังนั้นโครงการจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
มุ่งหวังไว้
โดยสรุป โครงการ หมายถึง กลุ่มของงาน (Task) และกิจกรรม (Activity) ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน มีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีเป้าหมายเดียวกัน มีการปฏิบัติในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
มีร ะยะเวลาเริ่ มต้น และสิ้ นสุ ดของงานภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนดไว้ และในการ
ดาเนินงานต้องมีการพัฒนาและนาเทคนิคใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ความหมายของการประเมินโครงการ
นักวิชาการได้ให้ความหมายการประเมินโครงการ ดังนี้
Cronbach (1963) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล
และใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
Suchman (1987) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง การใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และการใช้เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เพื่อหาข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับ
โครงการเพื่อการตัดสินใจว่าโครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรม
ที่วางไว้ในโครงการประสบความสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่
Worthen & Sanders (1987) ให้ ค วามหมายของการประเมิ นโครงการ หมายถึ ง การ
พิจ ารณาคุณค่าของสิ่ งหนึ่ งๆ ประกอบด้ว ย การจัดหาสารสนเทศเพื่อตัดสิ น คุณ ค่า ของแผนงาน
ผลผลิต กระบวนการ การบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของทางเลือกต่างๆ ที่ได้ใน
การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
Stuffbeam & Shinkfield (1990) ให้ ค วามหมายของ การประเมิ น โครงการเป็ น
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การวางแผนการดาเนินการและผลกระทบ
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการ
Fitzpatrick, Sanders & Worthern (2004: 5) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ
หมายถึง วิธีการสื บ หาข้อมูล และพิจารณาเกี่ยวกับโครงการใน 3 ประเด็น ดังนี้ (1) การกาหนด
มาตรฐานเพื่อใช้ตัดสินคุณภาพโดยเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด (2) การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่
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เกี่ยวข้องกับโครงการ และ (3) การประยุกต์ใช้มาตรฐานเพื่อตัดสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์
ประสิ ท ธิ ผ ล หรื อ ความส าคั ญ ของโครงการ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ เสนอแนะที่ จ ะท าให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด หรือช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจได้ว่าควรปรับปรุง ดาเนินการต่อไป หรือขยาย
โครงการ
ประชุม รอดประเสริ ฐ (2547 : 73) ให้ ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการและพิจารณาตัว
บ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุ งแก้ไข
โครงการนั้น เพื่อดาเนินการต่อไปหรือจะยุติการดาเนินโครงการนั้น
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2552 : 117) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง
กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารสนเทศในการตัดสินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ
สมคิ ด พรมจุ้ ย (2552 : 45-46) ให้ ค วามหมายของการประเมิ น โครงการ หมายถึ ง
กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง การประเมิน
เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ข อง
โครงการ หรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็ นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของ
โครงการหรือแผนงาน กล่าวคือ แผนงานหรือโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของโครงการหรือแผนงานหรือไม่เพียงใด สามารถทาได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมิน
ขณะด าเนิ น งาน และการประเมิ น ผลหลั ง จากด าเนิ น งานสิ้ น สุ ด ลง ส่ ว นการติ ด ตามผล เป็ น
กระบวนการที่กระทาภายหลั งที่โ ครงการด าเนิน งานเสร็จสิ้ น ไปแล้ ว โดยมีเป้าหมายเพื่อ พั ฒ นา
ปรับปรุง แก้ไขการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจ
ติดตามหลังจากโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
พิสณุ ฟองศรี (2553 : 68) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ของโครงการในระยะใดระยะหนึ่ ง หรื อ ทุ ก ระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวั ด มา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดทาโครงการ ทดลองหรือนาร่อง ปรับเปลี่ยน ระงับ
ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 71) ให้ความหมายการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
เชิงระบบเพื่อการตรวจสอบหรือชี้บ่งถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ ได้
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริห ารจัดการ ปรับปรุ งและพัฒ นา
โครงการ
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พงศ์เทพ จิระโร (2561 : 7) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
วัดตัว บ่ งชี้คุณภาพโครงการที่กาหนดไว้ และการนาเกณฑ์มาเทียบกับผลการวัด ทาให้ ได้ผ ลการ
ประเมินที่นาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการหรือนาไปสู่การตัดสินใจในการดาเนินโครงการ
โดยสรุ ป การประเมิ น โครงการ หมายถึ ง กระบวนการในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และ
วิเคราะห์ ข้อมูล ของการดาเนิ น โครงการ ทาให้ ทราบจุดเด่นหรือจุดด้ อยของโครงการ เพื่อให้ ไ ด้
สารสนเทศที่ ไ ด้ ม าใช้ ใ นการวางแผนการด าเนิ น งาน การตั ด สิ น ใจว่ า จะปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขโครงการ
ปรับเปลี่ยน ระงับ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ
ประโยชน์และความสาคัญของการประเมินโครงการ
นักการศึกษาได้สรุปประโยชน์และความสาคัญของการประเมินโครงการ ดังนี้
ประชุม รอดประเสริฐ (2547: 75-76) ได้สรุปความสาคัญหรือประโยชน์ของการประเมิน
โครงการมี ดังนี้
1. ทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดาเนินงานมีความชัดเจนขึ้น
2. ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่
3. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและทาให้โครงการมีข้อที่ทาให้
เกิดความเสียหายน้อยลง
5. มีส่วนช่วยในการควบคุมคุณภาพของโครงการ
6. สร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ
7. ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 46-47) กล่าวว่า การประเมินเป็นกิจกรรมที่สาคัญในวงจรการ
วางแผนและบริหารโครงการ เพราะการประเมินมีประโยชน์ดังนี้
1. ช่วยให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน
และโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นในการดาเนินโครงการ ตลอดจน
ตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
2. ช่วยทาให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน
3. ช่วยในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการ
โครงการ
4. ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ และวินิจฉัยว่าจะดาเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดาเนินโครงการ
ต่อไป
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5. ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงานโครงการว่าเป็นอย่างไร
คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
6. เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะทาให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดาเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 93-95) กล่าวว่า ประโยชน์ของการประเมินโครงการมี
ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ
2. ช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ
โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง
3. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณค่าสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ช่วยชี้ให้เห็นความสาคัญของแต่ละโครงการตามลาดับก่อนหลัง
5. ช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ
6. ช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ควบคู่กัน
ไป
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 77) กล่าวว่า ความสาคัญและประโยชน์ของการประเมินโครงการ
ซึ่งมีความสาคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้
1. ช่ว ยให้ ได้ข้อมูล สารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกาหนดโครงการ การตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ดาเนินโครงการ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการ
2. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
ที่นามาใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดาเนินโครงการให้เป็นไป
ตามทิศทางที่ต้องการ
3. ช่ ว ยให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ความส าเร็ จและความล้ ม เหลวของโครงการที่
นามาใช้ประกอบการตัดสินใจและวินิจฉัย ว่าจะดาเนินการในช่วงต่อไป ยกเลิกหรือปรับขยายการ
ดาเนินโครงการต่อไปอีก
4. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร คุ้มค่า
กับการลงทุนหรือไม่
5. ช่วยให้เกิดการเสริมแรง สร้างพลังจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโครงการเมื่อทราบผลสาเร็จ
จุดเด่น หรือจุดด้อยของโครงการโดยจะมุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาการดาเนินโครงการให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการหรือองค์การ
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พงศ์เทพ จิระโร (2561 : 8-9) กล่าวว่า การประเมินโครงการแต่ละโครงการมีความสาคัญ
ดังนี้
1. ความสาคัญของการประเมินต่อการวางแผนพัฒนาโครงการ ได้แก่ การประเมินก่อน
ดาเนินโครงการ การประเมินบริบทโครงการ การประเมินความต้องการจาเป็น มีความสาคัญคือ
ทาให้มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการดาเนินการที่ชัดเจน ทาให้แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการ
วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ความส าคัญต่อการนาสารสนเทศมาเตรียมการ การประเมินความพร้อมของปัจจัย
นาเข้า เป็นการประเมินเพื่อจัดสรรให้อยู่ในจานวนหรือปริมาณที่ เหมาะสมเพียงพอแก่การดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ไม่จาเป็นหรือมีมากเกินไปได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหา
เพิ่มเติม
3. ความส าคัญต่อการน าสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการ ได้แก่ การประเมินระหว่าง
ดาเนินโครงการ การประเมิน กระบวนการ ความสาคัญในการประเมินกลุ่ มนี้ทาให้ ได้สารสนเทศ
เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ของการดาเนินโครงการ ทาให้มีแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
โครงการลดความเสี่ยงของผลการดาเนินโครงการ ทาให้เป็นการควบคุมคุณภาพของงาน วิเคราะห์ทุก
ส่วนของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดาเนินโครงการ
4. ความส าคัญต่ อ การตัดสิ นผลการดาเนินโครงการ ได้แก่ การประเมินสรุป หรื อ การ
ประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลการดาเนินงาน การประเมินผลผลิต การประเมินโครงการ
ในกลุ่มนี้มีความสาคัญในการทาให้ผู้บริหารได้สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจหากเป็นโครงการ
ต่อเนื่องโครงการนี้ควรขยายหรือยุติโครงการหรือไม่ อย่างไร หากไม่ใช่โครงการต่อเนื่อง การประเมิน
กลุ่มนี้จะมีความสาคัญต่อการเป็นสารสนเทศในการดาเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน
5. ความสาคัญต่อการติดตามผลของโครงการ ได้แก่ การประเมินติดตามผล การประเมิน
ผลลัพธ์ การประเมินผลกระทบ ทาให้ทราบข้อดี ข้อเสีย ของโครงการว่าผลผลิตของโครงการส่งผลต่อ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรในระยะยาว มีความสาคัญในการที่ จะตัดสินใจระบุลงไปว่าโครงการใดมีประโยชน์
มีคุณค่าหรือมีประโยชน์ มากน้ อยเพียงใด ตลอดจนแนวทางการวางแผนโครงการในวงรอบต่ อ ไป
ผู้บริหารจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจว่าจะดาเนินการโครงการอย่างไร
จากประโยชน์และความสาคัญของการประเมินโครงการดังกล่าว สรุปได้ว่า การประเมิน
โครงการมีประโยชน์และความสาคัญโดยช่วยให้ได้สารสนเทศเพื่อนาไปใช้ในการตัดสินใจ การกาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนขึ้น เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ข้อมูลสารสนเทศบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของโครงการ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ
ดาเนินโครงการ ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการ เพื่อนาไปใช้ในการ
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ตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการ ปรับเปลี่ยน ระงับ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ
ช่วยในการควบคุมคุณภาพของโครงการ และการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
นักวิชาการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้
Brophy & Gooler (1974) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการมี 3 ประการ
ดังนี้
1. เพื่อการวางแผนการดาเนินงานและ/หรือผลผลิตของโครงการ
2. เพื่อการปรับปรุงกระบวนการและ/หรือผลผลิตของโครงการ
3. เพื่อการตัดสินคุณค่าของกระบวนการและ/หรือผลผลิตของโครงการ
Anderson & Ball (1978); Worthen & Sanders (1987 : 6) และรัตนะ บัวสนธ์ (2540 :
18-20) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
1. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศสาหรับช่วยในการตัดสินใจนาโครงการไปปฏิบัติ
2. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเป็น
การประเมินเมื่อนาโครงการไปดาเนินการระยะหนึ่งหรือเป็นการประเมินในช่วงการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อจะปรับปรุงส่วนต่างๆ ของโครงการ ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อที่จะได้รู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการที่กาหนดไว้
นั้น เมื่อดาเนินงานไปชั่วขณะหนึ่ง ยังมีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ได้รับการสนับสนุน
หรือยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
2.2 เนื้อหาของโครงการ เป็นการพิจารณาว่า เนื้อหาสาระหรือกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนด
ไว้ในโครงการ มีความครอบคลุมเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
2.3 วิธีการดาเนินโครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจานวนเท่าไร ครบถ้วน
ตามที่กาหนดไว้หรือไม่ ผู้เข้าร่วมในโครงการมีเพียงพอหรือไม่ มีการดาเนินงานหรือดาเนินกิจกรรม
เป็นอย่างไร กลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมแรงหรือแรงจูงใจหรือไม่
2.4 สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายทางการเมือง
หรือทางการบริหารของผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการว่าให้การสนับสนุนการดาเนิน
โครงการหรือไม่ สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะเป็นอย่างไร อุปสรรคต่อการ
ด าเนิ น งานหรื อ ไม่ ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น อื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น โครงการมี เ พี ย งพอหรื อ ไม่
ตลอดจนการยอมรับหรือให้การสนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณชนต่อโครงการ
3. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศส าหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องหรือการขยายโครงการและการรับรองโครงการ
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4. เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนการดาเนินโครงการ
จากแหล่งต่างๆ
5. เพื่อที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขัดขวางหรือต่อต้านโครงการจากแหล่งต่างๆ
6. เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานต่างๆ เช่น พื้นฐานด้านการศึกษา
ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น
พงศ์เทพ จิระโร (2561 : 9-10) ได้จัดกลุ่มวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี้
1. เพื่อการวางแผนพัฒนาโครงการ เป็นการประเมินเพื่อสนับสนุน ให้โครงการบรรลุตาม
แผนงาน เป้าหมายของแผน มีการวางแผนการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทาการประเมินก่อนดาเนิน
โครงการ เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเหมาะสมของการดาเนินโครงการ ได้แก่ การประเมินบริบท
โครงการ การประเมินความต้องการจาเป็น ประเมินความพร้อมของปัจจัยนาเข้า
2. เพื่อนาสารสนเทศมาปรับปรุงโครงการ เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบปัญหาและ
อุปสรรค ข้อดี ข้อเสีย ของการดาเนินโครงการ ทาให้มีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขโครงการ ลดความ
เสี่ยงของผลการดาเนินโครงการ ทาให้เกิดการควบคุมคุณภาพของงาน วิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ได้แก่ การประเมินระหว่างดาเนินโครงการ การประเมินกระบวนการ
3. เพื่อตัดสินผลการดาเนินโครงการ เป็นการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารได้สารสนเทศไปใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจว่าโครงการนี้ควรขยายหรือยุติโครงการหรือไม่ อย่างไร ได้แก่ การประเมิน
สรุปหรือประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ การประเมินผลการดาเนินงาน การประเมินผลผลิต การประเมิน
ติดตามผล การประเมินผลลัพธ์ การประเมินผลกระทบ
กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศสาหรับการ
วางแผนพัฒนาโครงการ ช่วยในการตัดสินใจนาโครงการไปปฏิบัติ การปรับปรุงโครงการ ปรับเปลี่ยน
ระงับ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ และเพื่อจัดหาข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ในการขอรับการ
สนับสนุนการดาเนินโครงการจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐาน
ต่างๆ
ประเภทของการประเมินโครงการ
การประเมินโครงการแบ่งได้หลายประเภท ตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลัก มีนักวิชาการได้
แบ่งประเภทของการประเมินโครงการไว้ ดังนี้
สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 47-51) ได้นาเสนอประเภทของการประเมินใน 3 ลักษณะ คือ แบ่ง
โดยยึดจุดมุ่งหมายของการประเมิน ยึดหลักในการประเมิน และลาดับเวลาในการประเมิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมิน แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 การประเมินเพื่อปรับปรุง หรือการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation)
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1.2 การประเมินเพื่อสรุปผล หรือ การประเมินรวมสรุป (Summative evaluation)
2. แบ่งตามหลักยึดในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 การประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก (Goal-based evaluation)
2.2 การประเมินโดยไม่ยึดวัตถุประสงค์ของโครงการ (Goal-free evaluation)
3. แบ่ งตามล าดับ เวลาที่ประเมิน แบ่งเป็นการประเมินก่อนเริ่มโครงการ ขณะดาเนิน
โครงการ และหลังจากสิ้นสุดโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การประเมินก่อนเริ่มโครงการ (Pre-evaluation) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนิน
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการในการนาโครงการไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้ง
ตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย โดยหลักการกว้างๆ การประเมิน
ในขั้นนี้จะมุ่งพิจารณาใน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทน
จากการดาเนินโครงการ และการศึกษาและการคาดคะเนถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่อาจจะเกิดตามมา
จากการดาเนินโครงการนั้น
3.2 การประเมิ น ระหว่ า งด าเนิ น งาน (Implementation evaluation or Process
evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงาน เมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อศึกษาถึง
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ กิจกรรมใดทาได้หรือทาไม่ได้ เพราะเหตุใด จุดเด่น
จุดด้อย มีปญ
ั หา และอุปสรรคอะไรบ้าง การประเมินในขณะดาเนินโครงการจึงมีบทบาทสาคัญในการ
ปรับปรุงการดาเนินโครงการโดยตรง
3.3 การประเมินหลังการดาเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อตอบคาถามว่า โครงการ
ประสบผลสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลจากโครงการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าหรือไม่ การประเมินลักษณะนี้จะเป็นผลการประเมินที่เกิดขึ้นโดย
เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ประเมิน
ทันทีที่สิ้นสุดโครงการ และการติดตามผลต่อมา โดยเฉพาะการประเมินผลกระทบของโครงการที่ต้ อง
อาศัยการทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินโครงการกับกระบวนการดาเนินโครงการ มีดังนี้
กระบวนการดาเนินโครงการ

การประเมินโครงการ

การวางแผนโครงการ
(Project planning)
การเตรียมวางโครงการ
(Project formulation)
การร่างโครงการ
(Project design)

การประเมินก่อนเริ่มโครงการ
(Pre-evaluation)
การประเมินโครงการ
(Project evaluation)

การนาโครงการไปปฏิบัติ
(Implementation)
ปัจจัยเบื้องต้น (Input)
การปฏิบัติ (Process)
ผลของการปฏิบัติ (Output)
ผล (Effect)
ผลกระทบ (Immediate impact)

การประเมินขณะดาเนินโครงการ
(On-going evaluation)
กากับติดตามงาน
(Monitoring system)
การประเมินเพื่อปรับปรุง
(Formative evaluation)

สิ้นสุดโครงการ
(Project completion)
ผลของโครงการ
(Project)
ผลพลอยได้ (Side effect)
ผลกระทบระยะยาว
(Long-term impact)

การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ
(Post evaluation)
การประเมินรวมสรุป
(Summative system)
การติดตามผล
(Follow-up or tracer study)

ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินโครงการกับกระบวนการดาเนินโครงการ
(ที่มา: สมคิด พรมจุ้ย, 2552 : 51)
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เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 96-102) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. การประเมินความต้องการจาเป็น (Need assessment) เป็นการประเมินก่อนดาเนิน
โครงการ ซึ่งการดาเนินโครงการต้องมีการวางแผนของโครงการนั้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถตอบ
คาถามต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง นักประเมินให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อ
ประเมิน และเชื่อว่าการวางแผนโครงการจาเป็นต้องจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินนั้น
ก่อนนาโครงการไปปฏิบัติ
2. การประเมิ น กระบวนการ เป็ น การตรวจสอบความพยายามของโครงการว่ า ได้
ดาเนินการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่ การประเมินกระบวนการ
มีความส าคัญต่อผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการในส่ว นที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะนามาสนับสนุนโครงการหรือ
นามาใช้เพื่อขยายโครงการ จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลเบื้อ งต้นจากการประเมินเพื่อให้ทราบว่ าโครงการ
มีแผนงานที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด และน่าจะประสบความสาเร็จหรือไม่ ซึ่ง
ผู้บริหารโครงการสามารถปรับการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่นาไปสู่ความสาเร็จของโครงการได้
อย่างสมเหตุสมผล
3. การประเมินผลผลิต เป็นการประเมินเพื่อวัดผลสาเร็จตามวั ตถุประสงค์ของโครงการ มี
หลักฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ และบริบทที่สนับสนุนผลการประเมิน ซึ่งสามารถอธิบายหรืออภิปราย
ได้ ทั้งในเชิงประจักษ์และเชิงเหตุผล มีวิธีการและตัวบ่งชี้ของการประเมินที่สามารถชี้แจงหรือยืนยัน
ความเป็นไปได้ และยอมรับได้
4. การประเมินประสิทธิภาพ เป็นการประเมินความสาเร็จของโครงการด้านความคุ้มค่าใน
เชิงประสิทธิภาพ เช่น ความสาเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย ปัจจัยที่ลงทุนไป เป็นต้น
เนื่องจากการประเมินประสิทธิภาพจะช่วยเสริมให้โครงการสามารถดาเนินการอย่างสอดคล้ องกับ
สภาวะการณ์ของสังคม
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2556 : 102-103) ยังได้แบ่งประเภทของการประเมินออกเป็น
3 ประเภท ตามระยะเวลาที่ทาการประเมิน ดังนี้
1. การประเมินระหว่างดาเนินงาน เป็นการประเมินเพื่อติดตามดูผลผลิตของโครงการใน
ขณะที่โครงการนั้นกาลังดาเนินอยู่ การประเมินประเภทนี้ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่จาเป็นแก่ผู้จัดการ
โครงการและผู้ตัดสินใจเพื่อปรับนโยบาย วัตถุประสงค์ ตลอดจนการจัดการทรัพยากรของโครงการ
ผลการประเมินระหว่างการดาเนินงานนี้ อาจจะให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์สาหรับการวางแผน
โครงการใหม่ได้ด้วย
2. การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ เป็นการประเมิ นเพื่อวิเคราะห์ผลผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้น
เมื่อสิ้ น สุ ดโครงการ การประเมิน ประเภทนี้จะให้ ส ารสนเทศที่จาเป็นทั้งหมดแก่ผู้ ตัดสิ นใจและผู้
วางแผน สาหรับใช้เพื่อการวางแผนโครงการใหม่ และเพื่อเป็นแนวทางการประเมินผลในอนาคตต่อไป
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3. การประเมินย้อนหลัง เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบย้อนหลัง เมื่อโครงการสิ้นสุดไป
แล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่า มีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อย่างไร
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 77-79) ได้จาแนกประเภทของการประเมินโครงการออกเป็น 5
เกณฑ์ ดังนี้
1. การจาแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation)
1.2 การประเมินผลสรุปรวม (Summative evaluation)
2. การจาแนกตามหลักที่ยึดในการประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.1 การประเมิ น แบบอิ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมายของโครงการ (Goal based
evaluation)
2.2 การประเมิ น แบบไม่ อิ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ / เป้ า หมายของโครงการ (Goal-free
evaluation)
3. การจาแนกตามช่วงระยะเวลาการบริหารโครงการ แบ่งการประเมินเป็น 3 ประเภท
ได้แก่
3.1 การประเมินก่อนการดาเนินโครงการ (Intrinsic evaluation) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการ การประเมิน ความต้องการจาเป็น หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์หรือประเมินร่างโครงการ เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3.2 การประเมิ น ระหว่ า งการด าเนิ น โครงการ (On going evaluation) เป็ น การ
ประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความก้าวหน้าของโครงการเป็นช่วงๆ (Formative evaluation)
เพื่อดูว่าการดาเนิ น โครงการได้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดหรือไม่ การประเมินระหว่างการดาเนิน
โครงการนี้ต้องอาศัยการนิเทศ กากับติดตามผล ซึ่งจะทาให้การดาเนินโครงการและการประเมิน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.3 การประเมินหลังการดาเนินโครงการ (Pay-off evaluation) เป็นการประเมินผลที่
เกิดขึ้น (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ และการประเมินสรุปรวมของโครงการ
ทั้งหมด (Summative evaluation)
4. การจาแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 4 ประเภท ดังนี้
4.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) เป็นการประเมิน
เกี่ย วกับ นโยบาย เป้ าหมาย สภาพเศรษฐกิจและสั งคม ปัญหาและความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการให้ มีความสอดคล้ องกับนโยบายของโครงการให้ มีความสอดคล้ อ งกับ
นโยบายหน่วยเหนือและบริบทหรือสภาพขององค์การที่จัดทาโครงการ
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4.2 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) เป็นการประเมินความพร้อมใน
เชิงคุณภาพและความพอเพียงของทรัพยากรต่าง ๆ ก่อนเริ่มโครงการว่ามีทรัพยากรพร้อมที่จะดาเนิน
โครงการได้หรือไม่ สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีดาเนินโครงการและวิธีการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้การดาเนินโครงการสามารถบรรลุจามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
4.3 การประเมิ น กระบวนการ (Process evaluation) เป็ น การประเมิ น ขณะ
ดาเนินงานเพื่อประเมินความก้าวหน้าของโครงการ และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปรับปรุงการดาเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ
4.4 การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product evaluation) เป็นการประเมินหลังจาก
การดาเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วยการประเมินผลลัพธ์ (Output evaluation) โดยการ
พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการและการ
ประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของแผนงานหรือองค์การ
สารสนเทศที่ได้นามาใช้ในการตัดสินคุณค่าของผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
เพื่อการตัดสินใจว่า ควรจะคงไว้ ปรับขยายหรือล้มเลิกโครงการ
5. การจาแนกตามผู้ประเมิน แบ่งการประเมินเป็น 2 ประเภท ได้แก่
5.1 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal evaluation) เป็นการประเมินโดย
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การหรือผู้ที่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งประเมิน
5.2 การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External evaluation) เป็นการประเมินโดย
ให้บุคคลภายนอกองค์การที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มุ่งประเมินเป็นผู้ประเมิน อาจเป็นนักประเมินมือ
อาชีพหรือบุคคลที่อยู่หน่วยงานอื่น
โดยสรุป การประเมินโครงการจาแนกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจาแนก
ประเภท เช่น การจ าแนกโดยใช้วัตถุประสงค์ข องการประเมิน การจาแนกตามหลั กที่ ยึดในการ
ประเมิน การจาแนกตามระยะเวลาการบริหารโครงการ การจาแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน การจาแนก
ตามผู้ประเมิน สาหรับการประเมินโครงการในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกการประเมินโดยการจาแนก
ตามสิ่ งที่ถูกประเมิน ซึ่งแบ่ งการประเมิน เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การประเมินบริบ ทหรื อสภาวะ
แวดล้ อ ม (Context evaluation) การประเมิ น ปั จ จั ยเบื้ อ งต้น (Input evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) การประเมินผลผลิตหรือผลงาน (Product evaluation) ซึ่งเป็น
การประเมินผลลัพธ์ (Output evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)
รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์
นักวิชาการได้กล่าวถึงรูปแบบการประเมินโครงการแบบซิปป์ไว้ ดังนี้
สมคิด พรมจุ้ย (2552 : 61) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผน
ในการประเมินที่แสดงให้เห็น ถึงรายการที่ควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมินในการ
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ประเมินโครงการใดโครงการหนึ่ง เราควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง ควรพิจารณาหรือตรวจสอบอย่างไร ซึ่ง
เป็นลักษณะของการเสนอแนะวิธีการ รูปแบบของการประเมินมีประโยชน์สาคัญ คือ ช่วยให้เห็น
แนวทางหรือกรอบความคิดในการประเมินที่หลากหลาย ทาให้เกิดประสบการณ์ในการตัดสินใจเลือก
รูปแบบการประเมินได้อย่างเหมาะสมกับสิ่งที่ มุ่งประเมิน ช่วยให้การกาหนดวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินมีความชัดเจน ช่วยให้การกาหนดตัวแปรหรือประเด็นสาคัญในการประเมินได้ชัดเจน และทา
ให้ผลงานการประเมินมีความเป็นระบบ ครอบคลุม เป็นที่ยอมรับและสื่อความหมายได้ชัดเจน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 107) ได้อธิบายว่า รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบแนวคิด วิธีการ
หรื อแนวทางที่เป็ น แบบแผนในการประเมินอย่างเป็นระบบ ซึ่งแสดงให้ เห็ นถึงสิ่ งที่ควรประเมิ น
ขั้นตอน หรือกระบวนการในการประเมินสิ่งที่มุ่งประเมิน รูปแบบการประเมินช่วยให้นักประเมินได้
แนวคิดและแนวทางในการดาเนินการประเมินโครงการที่ครอบคลุม ชัดเจน และช่วยให้ได้สารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
ทิวัฒน์ มณีโชติ (2561 : 7) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินโครงการ เป็นกรอบแนวทางการ
ประเมินโครงการที่แสดงถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประเมิน องค์ประกอบที่จะประเมิน และกระบวนการ
ประเมินโครงการ ซึ่งเป็นตัวช่วยที่สาคัญในการกาหนดแนวทางการประเมินและสร้างความน่าเชื่อถือ
ในการประเมิน นอกจากนี้รูปแบบการประเมินยังช่วยให้เห็นภาพทั้งหมดของการประเมินโครงการ
กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางการประเมินโครงการให้มีความชัดเจนและครอบคลุม และ
ช่ว ยให้ การดาเนิ น การประเมิน โครงการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิ ทธิภ าพ ทาให้ ได้ผลการ
ประเมินที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
โดยสรุป รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบแนวคิดหรือกรอบแนวทางการประเมินที่เป็นแบบ
แผนในการประเมินอย่างเป็นระบบ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนหรือกระบวนการในการประเมิน
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น โครงการเป็ น ไปอย่ า งมี ร ะบบ ครอบคลุ ม ชั ด เจน และช่ ว ยให้ ไ ด้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการต่อไป
รู ป แบบการประเมิ น โครงการทางการศึ ก ษาที่ นิ ย มในกรณี ข องการประเมิ น โครงก าร
โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ รูปแบบการประเมินเชิงระบบ และ
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (ทิวัฒน์ มณีโชติ, 2561 : 12) สาหรับงานประเมินโครงการในครั้งนี้
ผู้ ป ระเมิ น ได้ เ ลื อ กรู ป แบบการประเมิ น แบบซิ ป ป์ หรื อ CIPP Model ของ Stufflebeam (1971)
เนื่ อ งจากเป็ น รู ป แบบที่ ช่ ว ยในการตัด สิ น ใจ โดยใช้ ก ระบวนการวิ เ คราะห์ สิ่ ง ที่ จ ะประเมิ น อย่าง
ครอบคลุ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการตั ด สิ น ใจทางเลื อ กต่ า ง ๆ ของผู้ บ ริ ห าร
นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีระบบแบบแผนการประเมินที่ชัดเจน สามารถ
นาไปใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน

27
รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model เป็นรูปแบบที่สามารถใช้กับการประเมิน
โครงการ แผน บุ คลากร ผลิ ตภัณฑ์ องค์การ และระบบต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการเชิงระบบ โดย
Stufflebeam (1971) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ เรียกว่า CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็น
กระบวนการต่ อ เนื่ อ ง โดยมี จุ ด เน้ น ที่ ส าคั ญ คื อ ใช้ ค วบคู่ กั บ การบริ ห ารโครงการ เพื่ อ หาข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศ
เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ค าว่ า CIPP ย่ อ มาจากค าว่ า Context, Input, Process และ Product ซึ่ ง
Stufflebeam (1971) กล่าวว่า การประเมินโครงการ เป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลื อกทางเลือกที่
เหมาะสม ซึ่งมีวิธีการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาคัญมาช่วยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะ ได้แก่ การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน (Planning decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง (Structuring
decisions) การตัดสิ น ใจเกี่ย วกับ การด าเนินงาน (Implementing decisions) และการตัด สิ น ใจ
เกี่ยวกับการทบทวนการดาเนินโครงการเมื่อสิ้นสุ ดโครงการ (Recycling decisions) รูปแบบการ
ประเมินแบบซิปป์ หรือ CIPP Model จาเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกันเพื่อการ
บริ ห ารจั ด การและวางแผนไว้ 4 ประเภท ได้ แ ก่ การประเมิ น ด้ า นบริ บ ทหรื อ การประเมิ น
สภาพแวดล้อม (Context evaluation) การประเมินด้านปัจจัย (Input evaluation) การประเมิน
กระบวนการ (Process evaluation) การประเมินผลผลิต (Product evaluation) โดยมีรายละเอียด
ของการประเมินดังนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2552 : 77; พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557ก : 150-152 และทิวัฒน์
มณีโชติ, 2561 : 18)
1. การประเมินด้านบริบท (Context evaluation) หรือการประเมินด้านสภาพแวดล้อม
ของโครงการ เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการกาหนดวัตถุประสงค์และศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการที่ จะทาสนองปัญหาหรือความต้องการ
จาเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการชัดเจน เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ
หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยเหนือหรือองค์กรต่างๆ หรือไม่ การประเมินบริบทจะช่วยในการตัดสินใจว่าโครงการควรจะทา
ในสภาพแวดล้ อมใด ต้ องการจะบรรลุ เป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุ วัตถุประสงค์อะไร เป็น
การศึกษาปั จ จั ย พื้น ฐานที่น าไปสู่ การพัฒ นาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทสภาพแวดล้ อม
นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผันผวนทางด้านสั งคม เศรษฐกิจ และการเมื อง
ตลอดจนแนวโน้ ม การก่ อ ตั ว และปั ญ หาที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งานโครงการ ซึ่ ง สมหวั ง
พิธยานุวัฒน์ (2553 : 169) อธิบายว่า การประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมิน ความต้องการ
จ าเป็ น เพื่ อ ก าหนดโครงการ เป็ น การประเมิ น สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งตลอดจนปัญหา
อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ อั น น า ไ ป สู่ ทิ ศ ท า ง แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ น ข ณ ะ ที่
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 151) อธิบายว่า การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจในการวางแผนกาหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ
หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย
ปรั ช ญา เป้ าหมาย แรงกดดัน ทางเศรษฐกิจและสั งคม ความต้องการของบุคคลและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกาหนดวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. การประเมินด้านปัจจัย (Input evaluation) หรือการประเมินปัจจัยป้อนเข้า เป็นการ
ประเมิน เพื่อค้น หาประสิ ทธิภ าพขององค์ประกอบที่นามาเป็นปัจจัยในการดาเนินโครงการ เช่น
งบประมาณ บุ คลากร วัส ดุอุป กรณ์ เวลา เทคโนโลยี และแผนการดาเนินงาน เป็นต้น เป็นการ
พิจารณาถึงความเพียงพอ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของปัจจัยที่จะใช้ในการดาเนินโครงการ
การประเมินด้านปัจจัยนี้เป็นการสารวจสิ่งที่มีอยู่เดิมว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้ปัจจัยใด
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 169) กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการเพื่อวิเคราะห์และกาหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วน
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 151) อธิบายว่า การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร เป็นการประเมินเพื่อให้
ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดาเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น การประเมิน
นี้ เพื่อมุ่งเน้ น ว่ามีปั จ จั ย ที่พร้ อมและเพียงพอต่อการดาเนินงานหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอ
เหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อ
เลือกแผนการจัดโครงการหรือแผนการดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. การประเมิ น กระบวนการ (Process evaluation) เป็ น การประเมิ น ระหว่ า งการ
ดาเนินงานโครงการเพื่อหาข้อบกพร่องของการดาเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข
ปรับปรุง ให้การดาเนินการช่วงต่อไปให้ มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา
ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ คุณลักษณะ และการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีการ
บันทึกเป็นหลักฐานไว้ทุกขั้นตอน การประเมินกระบวนการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหา
จุดเด่นหรือจุดแข็งและจุดด้อยของนโยบาย แผน โครงการ และมีบทบาทสาคัญในเรื่องการให้ ข้อมูล
ย้ อนกลั บ เป็ น ระยะๆ เพื่อการตรวจสอบการดาเนินโครงการโดยทั่ว ไป การประเมินโครงกรจึงมี
จุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อบกพร่องของโครงการในระหว่างที่มีการปฏิบัติการหรือการดาเนินงานตามแผน
นั้น เก็บรวบรวมและนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของโครงการ ซึง่
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 169-170) ให้แนวคิดว่า การประเมินกระบวนการเป็นการดาเนินงาน
เมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค
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ของการดาเนิ น โครงการ จึ งเป็ น การประเมินเพื่อปรับปรุง การดาเนินโครงการได้ อ ย่างทัน ท่ ว งที
ในขณะที่พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 152) อธิบายว่า การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินเพื่อให้
ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนาโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จ ซึ่งเป็นการ
ประเมินขณะดาเนินงานหรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการ
ดาเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย สารสนเทศที่ได้จะนามาใช้ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมทันท่วงทีใน
ขณะที่กาลังดาเนินโครงการอยู่
4. การประเมิ น ผลิ ตผล (Product evaluation) หรื อ ผลการด าเนิ นโครงการ เป็ น การ
ประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ อาจจะ
ประเมิ น ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระยะยาวหรื อ ผลต่ อ เนื่ อ งที่ เ รี ย กว่ า ผลลั พ ธ์ (Outcomes) รวมทั้ ง การ
ประเมิน ผลกระทบ (Impact) ของโครงการ โดยอาศัยข้อมูล จากการประเมินบริบท ปัจจัย และ
กระบวนการร่วมด้วย ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 : 170) เห็นว่า การประเมิน ผลิตผลเป็นการ
ประเมินที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าเพียงใด ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต
(Output evaluation) โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ ตลอดจนนาเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน อีกส่วนหนึ่งคือ การประเมินผลกระทบ
(Impact evaluation) ในขณะที่พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557ก : 152) อธิบายว่า การประเมินผลิตผลเป็น
การประเมิน เพื่ อให้ ไ ด้ส ารสนเทศส าหรับ การตัดสิ นใจเกี่ยวกั บ อนาคตของโครงการ ซึ่งเป็น การ
ประเมินผลหลังจากการดาเนินโครงการสิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการ สารสนเทศที่ได้จะนามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรจะทาโครงการต่อไปหรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงานประจา
ประเภทของการตัดสินใจที่สอดคล้องกับประเด็นที่ประเมินผล ดังนี้ (สมคิด พรมจุ้ย, 2552 :
77; ทิวัฒน์ มณีโชติ, 2561 : 19)
1. การตัดสินใจเพื่อวางแผน (Planning decisions) เป็นการตัดสินใจที่ได้ข้อมูลจากการ
ประเมิน บริ บ ทที่ ได้ น าไปใช้ในการก าหนดวั ตถุ ประสงค์ข องโครงการ ให้ ส อดคล้ องกับ แผนการ
ดาเนินงาน
2. การตัดสิ น ใจเพื่อกาหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring decisions) เป็นการ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากปัจจัยที่ได้ นาไปใช้ในการกาหนดโครงสร้างของแผนงาน และขั้นตอนของการ
ดาเนินการของโครงการ
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3. การตั ด สิ น ใจเพื่ อ น าโครงการไปปฏิ บั ติ (Implementation decisions) เป็ น การ
ตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ เพื่อพิจารณาควบคุมการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผน และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. การตัดสิ น ใจเพื่อทบทวนโครงการ (Recycling decisions) เป็นการตัดสิ นใจเพื่อใช้
ข้อมูลการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการยุติ ล้มเลิก หรือขยายโครงการที่นาไปใช้ใน
โอกาสต่อไป
ประเภทของการประเมิน

ลักษณะการตัดสินใจ

การประเมินด้านบริบท
(Context evaluation)

เลือก / ปรับวัตถุประสงค์

การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
(Input evaluation)

เลือกแบบ / กิจกรรม /
ปรับเปลี่ยนปัจจัยเบื้องต้น

การประเมินกระบวนการ
(Process evaluation)

ปรับปรุงแผนงานหรือ
กระบวนการทางาน

การประเมินผลผลิต
(Product evaluation)

ปรับปรุง / ขยาย /
ล้มเลิก / ยุติโครงการ

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจในรูปแบบการประเมินแบบซิปป์
(ที่มา: สมคิด พรมจุ้ย, 2552 : 78)
Stufflebeam and Shinkfield (2007 : 329) ได้อธิบายวิธีการใช้รูปแบบการประเมินแบบ
ซิป ป์ (CIPP model) ที่แสดงความสั มพันธ์ระหว่างบทบาทของการประเมินกับ ประเภทของการ
ประเมิน ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการประเมินความก้าวหน้าและการประเมินผลสรุปรวม
กับประเภทของการประเมิน
บทบาทของ
การประเมิน
การประเมิน
ความก้าวหน้าโดย
ใช้สารสนเทศเพื่อ
ตัดสินใจปรับปรุง
และประกันคุณภาพ
โครงการ

การประเมิน
สภาวะแวดล้อม
เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจกาหนด
วัตถุประสงค์ของ
โครงการและจัดลาดับ
ความสาคัญของ
เป้าหมายของโครงการ

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น
เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจกาหนด
ยุทธวิธี วิธีการ และ
แนวทางการ
ปฏิบัติงานตาม
โครงการ

การประเมิน
ผลผลิต
เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจดาเนิน
โครงการปรับขยาย
โครงการโดย
พิจารณาจากผลลัพธ์
และผลข้างเคียงที่
เกิดขึ้น
การประเมินผลสรุป เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบยุทธวิธี พรรณนา
เปรียบเทียบผลลัพธ์
รวม โดยใช้
วัตถุประสงค์
ที่เลือกการออกแบบ กระบวนการ
และผลข้างเคียงกับ
สารสนเทศสรุปรวม เป้าหมายและ
และงบประมาณ
ปฏิบัติงานและ
เป้าหมายทีต่ ้องการ
ตัดสินคุณค่า
จัดลาดับความสาคัญ เหตุผลที่เลือกมา
ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ความเป็นไปได้
คุณประโยชน์และ และตามรายการ
จากทางเลือกอื่นๆ เปรียบเทียบการ
ความสาเร็จ และ
คามสาคัญของ
ความต้องการ ปัญหา
ออกแบบ
การตัดสินใจในรอบ
โครงการ
และโอกาส
กระบวนการปฏิบัติ ใหม่อีกครั้ง
และค่าใช้จ่าย

(ที่มา : Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 329)

การประเมิน
กระบวนการ
เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจปฏิบัติงาน
โครงการ กากับ
และปรับกิจกรรม
ของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 3 รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) จาแนกตามวัตถุประสงค์ วิธีการ และ
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
การประเมิน
สภาวะแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อกาหนดสภาวะ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อระบุประชากร
กลุ่มเป้าหมายและ
ประเมินความต้องการ
จาเป็นและโอกาส
3. เพื่อวินิจฉัยปัญหาที่อยู่
เบื้องหลังความต้องการ
จาเป็นและโอกาสนั้นๆ
วิธีการ
ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิง
ระบบ การสารวจ
การศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิ การหยั่ง
เสียงประชามติ
สัมภาษณ์ การทดสอบ
วินิจฉัย และการใช้
เทคนิคเดลฟาย

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น
เพื่อระบุและ
ประเมิน
ความสามารถของ
ระบบของปัจจัยแล
ยุทธวิธีที่มีอยู่และ
การออกแบบเพื่อ
การใช้ยุทธวิธี
ดังกล่าว

การประเมิน
กระบวนการ
เพื่อระบุหรือพยากรณ์
เกี่ยวกับจุดอ่อนใน
กระบวนการออกแบบ
ดาเนินงานและจัดหา
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ/กิจกรรม
ต่างๆ ที่ได้ดาเนินงาน

การประเมิน
ผลผลิต
เพื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตกับ
วัตถุประสงค์และ
สารสนเทศที่ได้จาก
สภาวะแวดล้อม
ปัจจัยเบื้องต้น และ
กระบวนการต่างๆ

บรรยายและ
วิเคราะห์ทรัพยากร
ที่มีทั้งคนและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ
ยุทธวิธีแก้ปัญหา
การออกแบบ
กระบวนการที่มี
ความเป็นไปได้และ
ประหยัด

กากับปัญหาและ
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นใน
กิจกรรมและ
กระบวนการ
ดาเนินการ โดยการหา
สารสนเทศที่เฉพาะ
สาหรับใช้ในการ
ตัดสินใจดาเนินงาน
และการบรรยายสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงใน
กระบวนการ

1. นิยามและ
กาหนดเกณฑ์การ
ประเมิน
2. เก็บรวบรวมผล
ข้อมูล ผลการ
ประเมินจาก
ผู้เกี่ยวข้องโดย
วิธีการเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
3. เปรียบเทียบผล
การประเมินกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดไว้
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ตารางที่ 3 (ต่อ)

ความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจใน
กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง

การประเมิน
สภาวะแวดล้อม
1. ตัดสินใจเกี่ยวกับ
บริบทหรือเลือก
สภาพการณ์ที่จะทา
โครงการ
2. ตัดสินใจกาหนด
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเพื่อการ
แก้ปัญหาตามความ
ต้องการจาเป็นโดย
พิจารณาถึงโอกาส
ลาดับความสาคัญ
งบประมาณ เวลา
และทรัพยากรอื่นๆ ที่
ต้องใช้ในการวางแผน
เพื่อการเปลีย่ นแปลง
และจัดหาสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ

การประเมิน
ปัจจัยเบื้องต้น
เลือกแหล่ง
ทรัพยากรที่จะใช้ใน
การสนับสนุน
โครงการ การเลือก
ยุทธวิธีแก้ปัญหา
และการออกแบบ
การดาเนินงานที่
ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

การประเมิน
กระบวนการ
ดาเนินโครงการและ
การตรวจสอบ
ปรับปรุงแบบแผน
ของโครงการและ
วิธีการเพื่อควบคุม
กระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพ

การประเมิน
ผลผลิต
1. ตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการว่าจะทา
ต่อไป จะยกเลิก
ปรับปรุง หรือเน้นที่
จุดใด
2. นาเสนอผลการ
ประเมินอย่าง
ครอบคลุมชัดเจน
ทั้งผลทางบวกและ
ผลทางลบ
3. เปรียบเทียบผล
การประเมินกับ
วัตถุประสงค์ที่เป็น
เป้าหมาย

(ที่มา : Stufflebeam and Shinkfield, 2007 : 335)

การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ และ CIPPIEST model
การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model) มาใช้ในการประเมินโครงการ
นักการประเมินหรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ
เพื่อนาสารสนเทศที่ได้จากการประเมินเสนอต่อผู้มีอานาจในการตัดสินใจหรือนามาใช้ในการตัดสินใจ
ปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดาเนินการดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557ก :
157)
1. ประเมิน ก่อนการดาเนินโครงการ นักประเมินหรือผู้ ปฏิบัติงานควรทาการประเมิน
สภาวะแวดล้ อมหรื อบริ บ ท และปัจจัยนาเข้าหรือทรั พยากร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่ อตั ดสิ นใจเลื อ ก
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุ สมผลของการวางแผนดาเนิน
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการที่จะนาไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาส
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ที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ การประเมินเพื่อตัดสินใจหรือหา
ข้อสรุปสาหรับการตัดสินใจเลือกโครงการ บางครั้งเรียกว่า “การวิเคราะห์โครงการ” ในขั้นนี้เน้นการ
พิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1.1 ความเหมาะสมของโครงการที่จะดาเนินการ โดยวิเคราะห์ปัญหาและความจาเป็น
ของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินโครงการ ความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการ
ความพร้อมในการสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเงิน กาลังคน วัสดุ และการจัดการ
1.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดาเนินโครงการ
1.3 การศึกษาและความคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งที่อาจตามมาจากการด าเนิน
โครงการนั้นทั้งในระยะเริ่มโครงการและในขณะดาเนินโครงการ
2. การประเมินระหว่างการดาเนินโครงการ โดยประเมินขณะที่กาลังดาเนินโครงการ โดย
นักประเมินหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรประเมินจุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินงาน ตรวจสอบว่าการ
ดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร มี
วิธีการดาเนิน การปรับ ปรุ งแก้ไขอย่างไร แล้ ว ใช้ส ารสนเทศที่ได้จากการประเมิ นส าหรับตัดสินใจ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที
3. การประเมิน หลั ง การดาเนินโครงการ โดยนักประเมิน หรื อผู้ ประเมิ นโครงการต้ อ ง
ประเมิน ที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ห รือไม่
เพียงใด ซึ่งเป็นการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าหรือไม่
เกิดผลกระทบอะไรบ้าง สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะนามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต
ของโครงการว่า ควรดาเนินโครงการนั้นต่อไปหรือปรับปรุงขยาย หรือล้มเลิกโครงการ
สาหรับการประเมินรูปแบบ CIPPIEST model นั้น รัตนะ บัวสนธ์ (2556 : 23-24) กล่าว
ว่า รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ ส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยาย
การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)
การประเมิน ประสิ ทธิผ ล (Effectiveness evaluation) การประเมินความยั่ง ยืน (Sustainability
evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่ งต่อ (Transportability evaluation) ของสิ่งที่ได้รับ
การประเมิน ซึ่งได้แก่ โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงต่างๆ โดยที่ส่วนขยายของมิติการประเมินที่
เพิ่มขึ้น นี้ มีความหมายครอบคลุ มรวมถึ ง การประเมินผลผลิ ตเดิม และการประเมินผลลั พธ์ ทั้งนี้
ความหมายของมิติการประเมิน ที่เพิ่มขึ้นมานี้ Stufflebeam, Guiickson & Wingate (2002 : 66)
และ Stufflebeam & Shinkfield (2007: 327) ได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้
1. การประเมินผลกระทบ (Impact evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งคาถามว่า สิ่งที่
ผู้รับผลประโยชน์ (จากโครงการหรือสิ่งแทรกแซง) ได้รับเกิ นไปกว่าเป้าหมายความต้องการที่จะได้รับ
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ตอบสนองตามความต้องการจาเป็นนั้นคืออะไรบ้าง คาถามนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าสิ่งที่ได้รับเกิ นไปกว่าที่
กาหนดไว้นั้นจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบก็ล้วนแต่เป็นผลกระทบทั้งสิ้น
2. การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งคาถาม
ว่า โครงการหรือสิ่งแทรกแซงบรรลุตอบสนองความต้องการจาเป็นของกลุ่มผู้รับประโยชน์ได้อย่าง
ครอบคลุมหรือไม่
3. การประเมินความยั่งยืน (Sustainability evaluation) เป็นการประเมินโดยตั้งคาถาม
ว่า แนวทางการปฏิบั ติอย่ างเป็ น ระบบหรือเป็นทางการเกี่ยวกับการนาโครงการไปใช้ให้ ป ระสบ
ผลสาเร็จอย่างยั่งยืนคืออะไร คาถามดังกล่าวมุ่งพิจารณาประเมินความคงอยู่หรือความต่อเนื่องในการ
ทาโครงการที่ประสบผลสาเร็จไปใช้ รวมถึงวิธีการในการรักษาไว้ซึ่งความสาเร็จของโครงการดังกล่าว
4. การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability evaluation) เป็นการประเมินโดย
ตั้งคาถามว่า มีการนาโครงการหรือสิ่งแทรกแซงที่ประสบความสาเร็จไปประยุกต์หรือปรับปรุงใช้ในที่
อื่นๆ หรือไม่
นอกจากนี้ วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) เห็นว่า รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP model)
เป็นรูปแบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สารสนเทศมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจทั้งระบบเพื่อการ
วางแผน กาหนดโครงสร้าง นาไปปฏิบัติ และทบทวนโครงการ สอดคล้องกับกระบวนการทางการ
บริหารในกิจกรรม 4 ประเภท คือ การวางแผน (Planning) การนาแผนสู่การปฏิบัติ (Implementation)
การประเมินผล (Evaluation) และการปรับปรุง (Improve) อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการหลายท่านเห็น
ว่า การประเมินควรคานึงถึงความเป็นประโยชน์ ดังนั้นควรมีการประเมินผลกระทบ เนื่องจากสามารถ
บอกคุณค่าที่แท้จริงของโครงการได้ เช่น โครงการฝึกอบรม หากไม่มีการประเมินผลว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้นาเอาความรู้หรือทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่เพียงใด ก็ยังไม่สามารถบอกคุณ
ค่าที่แท้จริงของการฝึกอบรมได้ เป็นต้น
จากรูปแบบการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น นักประเมินสามารถเลือกหรือประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินตามความเหมาะสมของโครงการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้องชัดเจน และเพียง
พอที่จ ะน ามาใช้ในการตัดสิ น ใจปรับปรุงและพัฒ นาโครงการต่อ ไป ส าหรับการประเมิน ครั้งนี้ ผู้
ประเมิ น เลื อ กใช้ รู ป แบบการประเมิ น แบบ CIPP model (Context-Input-Process-Product
evaluation) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ยึดหลักของการวิเคราะห์ระบบ (System analysis) หรือ
วิธีการเชิงระบบ (System approach) มีระบบแบบแผนอย่างชัดเจนและสามารถนาไปใช้ใ นการ
ประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง โดยมีวิธีการดาเนินการประเมินดังนี้ (1) การประเมินก่อน
การดาเนินโครงการ เป็นการประเมิน สภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context evaluation) และปัจจัย
น าเข้าหรื อทรั พยากร (Input evaluation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดสิ นใจเลื อกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ ความเป็นไป
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ได้ของโครงการที่จะนาไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการและโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จ
ตามเป้ าหมายหรื อวัตถุป ระสงค์ (2) การประเมินระหว่างการดาเนินโครงการ เป็นการประเมิ น
กระบวนการ (Process evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่
การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตรวจสอบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินโครงการ จึงเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการดาเนิน
โครงการได้อย่างทันท่วงที และ (3) การประเมินหลังการดาเนินโครงการ เป็นการประเมินผลิต ผล
(Product evaluation) เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าเพียงใด
โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
นามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า ควรดาเนินโครงการนั้นต่อไปหรือปรับปรุง
ขยาย หรือล้มเลิกโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
เทคนิควิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมในการประเมินโครงการที่สาคัญ ได้แก่ การ
สังเกต (Observation) การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบทดสอบ
(Test) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีรายละเอียดดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557ก
: 272-286 และสาราญ มีแจ้ง, 2558 : 180-191)
1. การสังเกต (Observation) เป็นวิธีการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปรากฏขึ้นอย่างเอาใจใส่
และกาหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพื่อวิ เคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งอื่น การ
สังเกตจะเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการประเมินได้ก็ต่อเมื่อ (1) ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของการประเมิน (2) มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ (3) มีการบันทึกเหตุการณ์เรื่องร่าวอย่างเป็นระบบ
และที่สาคัญทีส่ ุด คือ (4) สามารถทดสอบและควบคุมความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ สาราญ มีแจ้ง
(2558 : 180-191) ได้อธิบายว่า การสังเกตมี 2 ประเภท ได้แก่ การสังเกตโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรม
(Participant observation) หมายถึง การสังเกตที่ผู้ สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่กั บการ
สังเกตโดยได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกผู้หนึ่งของกลุ่มนั้น การสังเกตในลักษณะนี้จะได้รายละเอียด
ที่แท้จริงและแจ่มชัด แต่อาจไม่ได้บันทึกในทันทีทาให้ขาดรายละเอียดบางตอนที่มีประโยชน์ไป และ
การสังเกตโดยไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรม (Non-participant observation) หมายถึง การสังเกตที่
ผู้สังเกตอยู่นอกวงของผู้ถูกสังเกต การทาตนเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเด็กในชั้น
เรียน การสังเกตประเภทนี้ไม่ควรให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เพื่อให้ได้พฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติจริง ๆ และ
สามารถบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทันที อาจเป็นการบันทึกโดยใช้แบบตรวจสอบรายการ มาตรา
ส่วนประมาณค่า หรือวิธีอื่น ๆ แล้วแต่ความเหมาะสมที่จะเลือกเครื่องมือมาใช้ในแต่ละสถานการณ์
และพิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2557ก : 274-276) ได้ จ าแนกการสั ง เกตตามโครงการของการสั ง เกต
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เป็น 2 ประเภท คือ การสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured observation) เป็นการสังเกตที่กาหนด
เรื่องราวหรือขอบเขตของเนื้อหาไว้ล่วงหน้าว่าจะสังเกตพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์อะไรบ้าง โดยมี
การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้บันทึกการสังเกตล่วงหน้า เช่น แบบสารวจรายการ มาตราส่วนประมาณ
ค่าที่มีโครงสร้างของข้อมูลหรือรายการที่ต้องการกาหนดไว้แล้ว เป็นต้น และแบบสังเกตแบบไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured observation) เป็นการสังเกตที่ไม่มีการกาหนดเรื่องราวหรือขอบเขตของ
เนื้อหาไว้ล่วงหน้า เป็นการสังเกตอย่างอิสระ โดยผู้สังเกตจะสังเกตแบบกว้าง ๆ การสังเกตวิธีนี้จะมี
ความยุ่งยากในการวิเคราะห์ข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล ซึ่งเหมาะสาหรับการสังเกตเรื่องทั่วไปที่ไม่
มีขอบเขตที่แน่นอนและเหมาะสาหรับผู้ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพียงพอที่จะวางหลักเกณฑ์หรือ
โครงสร้างในการสังเกต
2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนทั้ง 2 ฝ่าย คือ
ผู้ สั ม ภาษณ์ และผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ผู้ สั ม ภาษณ์ ต้ อ งมีก ารวางแผนและเตรี ยมการให้ พ ร้ อ ม รวมทั้ ง
ดาเนินการตามขั้นตอนที่จะช่วยให้ได้ความจริงจากผู้ให้สัมภาษณ์ จุดประสงค์ทั่วไปของการสัมภาษณ์
คือ เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยใช้แบบสัมภาษณ์หรือแนวคาถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของประเด็นการประเมินหรือตัวบ่งชี้ตามที่ต้องการ แบบ
สัมภาษณ์เป็นชุดของคาถามที่ใช้เป็นแนวทางในการถามและการจดบันทึกคาตอบของการสัมภาษณ์
โดยผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้บันทึกคาตอบที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ ประเภทของการสัมภาษณ์มี 2 ประเภท
คือ
2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง (Structured interview) เป็นแบบที่ง่ายที่สุด คือ
การเตรียมแบบฟอร์มของคาถามไว้แล้ว ผู้สัมภาษณ์เพียงแต่สัมภาษณ์ตามแบบฟอร์ม แล้วจดบันทึก
ตามรายการ
2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) เป็นการสัมภาษณ์
ที่ อ าจใช้ ค าถามยึ ด หยุ่ น ได้ ต ามความเหมาะสม ผู้ สั ม ภาษณ์ จึ ง ควรเป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ แ ละ
ความสามารถ จึงจะทาให้เกิดความมั่นใจในการตั้งคาถาม การสัมภาษณ์ลักษณะนี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่
แบบมีเป้าหมาย แบบเจาะลึก และแบบไม่มีทิศทาง
3. แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคาถามที่ใช้สอบถามข้อเท็จจริง หรือ
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้ตอบ ทาให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต โดยทั่ว ไปแบบสอบถามมีลั กษณะของข้อคาถาม 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบคาถามปลายปิด
(Closed form) เป็นแบบสอบถามที่กาหนดข้อคาถามและคาตอบให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงคาตอบ
เดียวหรือหลายคาตอบก็ได้แล้วแต่กรณี ทาให้สะดวกแก่ผู้ตอบ ใช้เวลาตอบไม่มาก และใช้วิธีตอบที่
ค่อนข้างง่าย แบบสอบถามที่ใช้อาจใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
ถามที่ใช้ประเมินค่าสิ่งที่ต้องการวัดหรือประเมินที่ไม่อาจวัดออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน แต่บอก
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ให้ทราบถึงระดับความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ หรือพฤติกรรมว่ามีมากน้อยเพียงใด และแบบคาถาม
ปลายเปิด (Opened form) เป็นแบบสอบถามที่มีเฉพาะคาถามแต่ไม่มีคาตอบให้เลือกตอบ ผู้ตอบ
สามารถตอบได้โดยอิสระ แบบสอบถามลักษณะนี้นิยมใช้ถามให้แสดงความคิดเห็นหรือเจตคติของ
ผู้ ตอบหรื อการให้ ข้ อเสนอแนะมากกว่ า การถามความรู้ ความสามารถ ในบางกรณีผู้ วิจัยอาจใช้
แบบสอบถามทั้ง 2 รูปแบบรวมไว้ในฉบับเดียวกัน
4. แบบทดสอบ (Test) คือ ชุดของข้อคาถามหรือกลุ่มงานใด ๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อจะชัก
นาให้ผู้ถูกสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้ แบบทดสอบแบ่ง
ได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์การแบ่งดังนี้
4.1 แบ่ ง ตามสมรรถภาพที่ จ ะวั ด ได้ แ ก่ แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
(Achievement test) แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude test) และแบบทดสอบบุคคล-สั ง คม
(Personal-social test)
4.2 แบ่ ง ตามจุ ด มุ่ ง หมายในการสร้ า ง ได้ แ ก่ แบบอั ต นั ย หรื อ แบบความเรี ย ง
(Subjective test or essay type) และแบบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้นๆ (Objective test or short
answer)
5. การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยการสั ม ภาษณ์ เ ป็ น กลุ่ ม โดยให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสนทนากลุ่ ม แต่ ล ะคนมี โ อกาสอธิ บ าย
ประสบการณ์และนาเสนอความคิดเห็นและอภิปรายในประเด็นที่ต้องศึกษา องค์ประกอบของการ
สนทนากลุ่ม ประกอบด้วย การกาหนดกรอบคาถามหรือแนวคาถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม การ
คัดเลือกผู้ร่วมสนทนากลุ่ม บุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม (ผู้ดาเนินการสนทนาหรือพิธีกร ผู้จดบันทึก
คาสนทนา ผู้ ช่ว ยดาเนิ น การ) อุป กรณ์ในการรวบรวมข้อมูล สถานที่ในการจัดสนทนากลุ่ ม และ
ระยะเวลาในการสนทนากลุ่ม
โดยสรุป เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมิน โครงการมีด้วยกันหลายวิธี
ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดสอบ การสนทนากลุ่ม ซึง่ แต่ละวิธมี ที ง้ั ข้อดีและ
ข้อจากัด ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความช านาญ และนาเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูลมาใช้ได้ อย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูล มีทั้งเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางสถิติและเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการทางตรรกะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพโครงการ ธรรมชาติของโครงการ การออกแบบ
โครงการ เป้าหมายของการใช้ผลการประเมิน รวมทั้งความพร้อมด้านข้อมูลและบุคลากรในการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลนั้นๆ เป็นสาคัญ
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 12-13) ให้ความหมายของการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น หมายถึง การส่ งเสริม พั ฒ นา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้ แก่ นักเรียนเพื่ อ ให้
นักเรียนมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดารงชีวิต และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมี
หลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559 : 8) ให้ความหมายของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานที่มุ่งให้การคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้ความ
ช่วยเหลื อ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน อย่างมีแบบแผนและมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานร่วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้
นั กเรี ย นเป็ น คนเก่ง คนดี มีความสุ ข มีส มรรถนะ และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการดารงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้
โดยสรุป ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานที่มุ่งให้การ
คุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนอย่างมีแบบแผน
มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค ลากรทั้ ง ภายในและภายนอกโรงเรี ย น ได้ แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการดารงชีวิตให้อยู่
รอดปลอดภัยจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 5) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้
1. เพื่อให้ โ รงเรี ย นมีร ะบบการดูแลช่ว ยเหลื อนัก เรียนโดยมี กระบวนการ วิธีการ และ
เครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
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2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ป ระจ าชั้ น ครู ที่ ป รึ ก ษา บุ ค ลากรในโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 13) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ
2. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย น กรรมการสถานศึ ก ษา ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
โดยสรุ ป วัตถุป ระสงค์ของระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั กเรี ยนมีวัต ถุประสงค์เ พื่อ ให้ ก าร
ดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่
ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้
เจตนารมณ์และหลักการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนใน
การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐาน
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา
ร่วมแก้ปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดให้
เป็นระบบที่มุ่งวางพื้นฐานและแนวทางการดาเนินการในประเด็นสาคัญ ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 8)
1. การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มุ่งไปสู่ความรับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม
2. การวางระบบที่จะสร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนมีครูอาจารย์อย่างน้อยหนึ่งคนที่จะ
ดูแลทุกข์สุขอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยเชื่อมประสานการดาเนินงานทุกส่วนทั่วทั้งโรงเรียน
3. การสนับสนุนให้ครูอาจารย์ได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดูแลทาง
บ้าน โรงเรียน และชุมชนเชื่อมประสานกัน
4. การส่งเสริมให้ผู้ป กครองรวมกลุ่ มกันเป็นเครือข่ายเพื่อช่ว ยเหลื อกัน เฝ้าระวัง ดูแล
ช่วยเหลือ สนับสนุนบุตรหลาน
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5. การประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ชานาญในสาขาต่างๆ เพื่อให้มีการ
ส่ งต่อและรั บ ช่ว งการแก้ไข ตลอดจนส่ งเสริมการพัฒ นาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ
และสหวิชาชีพ
ประโยชน์ของการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547 : 8) กล่ าวถึง ประโยชน์ของการ
ดาเนินงานระบบดูการแลช่วยเหลือนักเรียน ไว้ดังนี้
1. นักเรียน
1.1 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมอย่างทั่วถึง
1.2 ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถ
พิเศษ
1.3 ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
1.4 มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง
2. ครู
2.1 ตระหนักและเห็นความสาคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.2 มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน
2.3 มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
2.4 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
3. ผู้บริหาร
3.1 รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
3.2 ได้ข้อมูล พื้น ฐานของนั กเรีย นใช้ ใ นการกาหนดแนวทางในการพั ฒ นานั ก เรี ย น
หลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษา
3.3 มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม
4. โรงเรียน
4.1 มีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
4.2 ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่
เกี่ยวข้อง
4.3 มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอื้ออาทร
5. ผู้ปกครอง ชุมชน
5.1 ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
5.2 เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
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5.3 เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคลากรในชุมชน
5.4 มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง
6. เขตพื้นที่การศึกษา
6.1 พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน
6.2 พัฒ นาองค์ ความรู้เ กี่ย วกั บ การท างาน การนิเทศติด ตามผล ประเมินผล และ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการดุแลช่วยเหลือนักเรียน
6.3 มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนางาน
ต่อไป
7. ประเทศชาติ
7.1 นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา และมีความสุข
7.2 มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ
7.3 ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆ
7.4 ประชาชนมีคุณภาพเป็นกาลังอันสาคัญในการพัฒนาประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 13-14) กล่าวถึงประโยชน์ของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะ
เป็ น รากฐานในการพัฒ นาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ
อุปสรรค (AQ)
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบ
ด้าน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความ
เสียสละ เอาใจใส่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (2559 : 9) กล่าวถึงคุณค่าและความสาคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
1. ช่ว ยให้ ผู้ เรี ยนได้รับ การส่ งเสริมพัฒนาการ ดู แล แก้ไขปัญหาต่างๆ และได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่ว ถึง ถูกวิธีและทันเวลา ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรีย นเป็น
รายบุคคล
2. เป็นกลไกสาคัญในการลดปัญหาการออกกลางคัน แต่จะช่วยประคับประคองให้ผู้เรียน
อยู่ในระบบการศึกษาได้ตลอดหลักสูตร
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3. สร้างความเชื่อมมั่นให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าผู้เรียนแต่ละสถานภาพจะ
ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
4. ก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างอบอุ่นด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
5. ผู้เรียนรักโรงเรียน ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
อย่างรอบด้าน ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีทักษะชีวิต สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้รู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มี
ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาความเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม มี
เป้าหมายในชีวิตและมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค
7. มีเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อให้เกิดระบบงาน
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
โดยสรุป ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสาคัญและมีคุณค่า ช่วยให้ผู้เรียนได้รับ
การส่ งเสริ มพัฒ นาการ ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ และได้รับความช่ว ยเหลื ออย่างทั่ว ถึง ถูกวิธีและ
ทันเวลา ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีสัมพันธภาพกับครู รู้จัก
ตนเอง ควบคุมตนเองได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข และเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อให้เกิดระบบงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ความสาเร็จในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุ ท ธ์ ค วามส าเร็ จ ในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น มี ดั ง นี้ (ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 9-12; 2559 : 9-10)
1. หลักการและแนวคิดเชิงระบบ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทาขึ้นตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบที่มีโครงสร้าง
สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) โดยแต่ละ
องค์ประกอบมีรายละเอียดและมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังภาพที่ 1
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-

Input

Process

Output

นโยบายและยุทธศาสตร์
ครูและผู้รับผิดชอบ
องค์ความรู้
สื่อ/อุปกรณ์
งบประมาณ
ฯลฯ

- การพัฒนาครูและบุคลากร
- การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามแระบวนการ 5 ขั้นตอน
- การนิเทศ ติดตาม
- การสนับสนุน ส่งเสริม
- การผดุงรักษาระบบ
- การประเมินผล
- การดาเนินงาน

- ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
- จานวนนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
- อัตราการลดลงของ
นักเรียนออกกลางคัน
- อัตราการลดลงของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- อัตราการเพิ่มขึ้นของ
นักเรียนที่มีทักษะชีวิต

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดเชิงระบบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 10)
2. กระบวนการบริหาร
2.1 การวางแผน (Plan) เป็นการวางระบบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคั ญ ที่ สุ ด
จะต้องกาหนดขั้นตอน มีวิธีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานและการบันทึกการทางานเป็นปัจจุบัน ข้อมูลจาก
บั น ทึกนี้ จ ะน าไปสู่ การตรวจสอบประเมินตนเอง และให้ ผู้ อื่นตรวจสอบได้ และเป็นสารสนเทศที่
สะท้อนให้เห็นคุณภาพตามมาตรฐานและตั วชี้วัดของระบบย่อยส่งผลถึงคุณภาพรวมของโรงเรียนทั้ง
ระบบ
2.2 การดาเนินงาน (Do) เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคนโดยใช้กระบวนการ วิธีการ
และบันทึก บุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในระบบย่อยต่างๆ จะปฏิบัติและบันทึกต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน
2.3 การตรวจสอบ/ประเมินผล (Check) เป็นการประเมินตนเอง ร่วมกันประเมิน หรือ
ผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายใน ระหว่างบุคคล ระหว่างทีมย่อยในโรงเรียน
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2.4 การปรับปรุงพัฒนา (Act) เป็นการนาผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนางาน ซึ่งอาจจะ
แก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการ วิธีการ ปัจจัยหรือการบันทึกให้ดีขึ้นจนระบบคุณภาพหรือวงจร
คุณภาพเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรอย่างยั่งยืน
3. การทางานเป็นทีม
3.1 คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมนา) ได้แก่ ผู้ อานวยการโรงเรียนเป็นประธาน
กรรมการ มีคณะกรรมการตามตาแหน่งต่างๆ ได้แก่ รองผู้อานวยการทุกฝ่าย หัวหน้าระดับ หัวหน้า
งานแผนงาน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และหัวหน้างานแนะ
แนวเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน
3.1.2 สร้างขวัญกาลังใจและพัฒนาบุคลากร
3.1.3 เป็นผู้นาในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา
3.1.4 ประสานสั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ที ม ประสาน ที ม ท า และ
เครือข่ายการดาเนินงานจากทุกภาคส่วน
3.1.5 นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
3.2 คณะกรรมการดาเนินงาน (ทีมทา) ประกอบด้วย หัวหน้าระดับชั้นเป็นประธาน
กรรมการ มีกรรมการตามตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ รองหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และ
ครูแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
3.2.1 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประชุมชี้แจง
3.2.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทารายการตามระดับชั้น
3.2.3 ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของครู ที่ ป รึ ก ษาและนั ก เรี ย น เพื่ อ
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2.4 ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
3.2.5 ดาเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน และกระบวนการ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 คณะกรรมการประสานงาน (ที ม ประสาน) ประกอบด้ ว ย รองผู้ อ านวยการที่
ผู้บริหารมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตามตาแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ หัวหน้า
ระดับทุกระดับ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัว หน้างานอนามัย ครูพยาบาล และหัวหน้างาน
แนะแนว เป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.3.1 ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
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3.3.2 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอานวยการ (ทีมนา) และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน (ทีมทา) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3.3 จัดทาเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์จาเป็นในการพัฒนาดาเนินงาน และรับผิดชอบ
ในการชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3.3.4 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ฝ่ า ยอย่ างต่ อ เนื่ อ งสม่ าเสมอ เพื่ อ แสวงหา
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและดาเนินการอื่ นใดเพื่อให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้จ ะทาให้ได้รับทราบจุดอ่อนจุดแข็งในการดาเนินงานของตนเอง
เพื่อให้เกิดแนวทางที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาได้ทั้งภายในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียน โดยมีบรรยากาศการทางานที่เป็นกันเอง ไม่ใช้การสั่งการหรือบังคับบัญชา ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนเกิดความรู้สึกที่ดี ไม่ต้องกังวลเรื่องการประเมินตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชา
5. การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนางาน ช่วยส่งเสริม
สนับสนุน และให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะนาไปใช้ปรับปรุงงานต่อไป
โดยสรุ ป การดาเนิ น งานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนมี กลยุทธ์ความส าเร็จ ได้แ ก่
หลักการและแนวคิดเชิงระบบ กระบวนการบริหาร การทางานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสาคัญ 5
ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2559 : 14-17)
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่
แตกต่างกัน ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลายลักษณะทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้
ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนัก เรียนและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริ ม
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือ
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และวิธีการที่หลากหลายตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
2. การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
และความต้องการจาเป็น ด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยา ระบบการดูแ ลช่วยเหลือนักเรียนอาจ
จัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่
โรงเรียนกาหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้
2.1 กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนที่ ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริม
พัฒนา
2.2 กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี
2.3 กลุ่มมีปัญหา หมายถึง นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การ
คัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
2.4 กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออก ซึ่ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุใน
ระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้ อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ การส่งเสริมให้นักเรียนได้ พัฒ นา
ศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในด้า นต่า งๆ ซึ่งจะช่ว ยป้องกันมิให้ นัก เรียนที่อ ยู่ในกลุ่ ม ปกติและกลุ่ ม พิ เ ศษ
กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ย ง/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็น
นักเรียนกลุ่มปกติ และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ยนมีห ลายวิธีที่ โ รงเรี ยนสามารถพิ จ ารณาด าเนิ น การได้ แต่ มี
กิจกรรมหลักสาคัญที่โรงเรียนต้องดาเนินการ คือ
1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม
2. การเยี่ยมบ้าน
3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิต และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
แต่สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
และหาวิธีการช่วยเหลื อทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่ อยปละละเลยนักเรียนจน
กลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระ
งานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไป
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้นักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จาเป็นต้องดาเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ การให้ คาปรึกษาเบื้องต้น และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่บางปัญหามีความยาก
ต่ อ การช่ ว ยเหลื อ หรื อ ช่ ว ยเหลื อ แล้ ว นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมไม่ ดี ขึ้ น ก็ ค วรด าเนิ น การส่ ง ต่ อ ไปยั ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น
หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลาพัง ความยุ่งยากของ
ปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญ หาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครู ที่ปรึกษาสามารถ
ดาเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี
5.1 การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวิชา หรือฝ่ายปกครอง
5.2 การส่ ง ต่ อ ภายนอก ครู แ นะแนวหรื อ ฝ่ า ยปกครองเป็ น ผู้ ด าเนิ น การส่ ง ต่ อ ยั ง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียน
จะดูแลช่วยเหลือได้
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1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

2. การคัดกรองนักเรียน

กลุ่มพิเศษ

กลุ่มปกติ

3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ดีขึ้น

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมดีขึ้นหรือไม่

ไม่ดีขึ้น
5. การส่งต่อ
(ภายใน: ครูแนะแนวฝ่ายปกครอง
หรือครูอื่น ๆ ภายในโรงเรียน
ภาพที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559 : 17)

แนวทางการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนดังกล่าวข้างต้น นี้ ทางโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ และทางานร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง มีพัฒนาการตามศักยภาพ
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มีคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ สมรรถนะผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่โรงเรียนกาหนด และเรียนรู้อย่างมีความสุข
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่มีกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและ
แก้ไขปั ญหา และการส่ งต่อ สถานศึกษา ผู้ ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง มี
บทบาทหน้ าที่และแนวทางการดาเนินงาน ดั งนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2547 : 17-25; 2552 : 28-35)
1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที่จะทาให้การดาเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลสาเร็จ ซึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคคลอื่น จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้นาสูงสุดในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการและให้
ความสาคัญในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จ จึงมีบทบาทหน้าที่
และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
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ตารางที่ 4 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
บทบาทหน้าที่
1. บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง
เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรต่างๆ สาธารณสุข
โรงพยาบาล สถานีตารวจ ฯลฯ
3. ดูแล กากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สนับสนุนและให้ขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเห็นคุณค่าและความจาเป็นของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. กาหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานตาม
ความเหมาะสม
5. ประชุมคณะกรรมการและกาหนดเกณฑ์
จาแนกกลุ่มนักเรียน
6. ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้เพิ่มเติม มีทักษะเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
1. เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายในการ
ช่วยเหลือนักเรียน
2. ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ
1. กาหนดปฏิทินการดาเนินงาน
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
3. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการ
ดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
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1.2 หัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ มีบทบาทและแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 5 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าระดับ/รองหัวหน้าระดับ
บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าระดับ/รอง
หัวหน้าระดับ

แนวทางการดาเนินงาน
1. ติดตาม กากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่
ปรึกษา
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. จัดประชุมครูในระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี (Case
Conference)
5. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทารายงาน
ประเมินผลระดับ ส่งผู้บริหารโดยผ่านทีมประสาน

1.3 ครู ป ระจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ ที่อยู่ใกล้ ชิดกั บนั กเรียนมากที่สุ ด และเป็ น
บุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีบทบาทและแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 6 บทบาทหน้าที่ของครูประจาชั้น / ครูที่ปรึกษา
บทบาทหน้าที่
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน

3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

แนวทางการดาเนินงาน
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดทาข้อมูลให้
เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
วิเคราะห์ข้อมูลจาแนกจัดกลุ่มผู้เรียน เช่น กลุ่มเด็กมี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหาต้องการการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
จัดกิจกรรม โครงการ โครงาน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะในการ
ดารงชีวิต
ดูแลช่วยเหลือให้คาปรึกษากรณีปัญหาที่ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
บทบาทหน้าที่
5. การส่งต่อ

6. อื่นๆ

แนวทางการดาเนินงาน
กรณีปัญหาของนักเรียนซับซ้อนให้ส่งต่อไปยังครูแนะ
แนว ฝ่ายปกครอง หรือผู้มีทักษะความสามารถตรงกับ
ลักษณะปัญหา
1. พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาการแนะ
แนวและการให้คาปรึกษา
2. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี
3. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล
รายงานส่งหัวหน้าระดับ

1.4 ครู ป ระจ าวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการพัฒ นาผู้เรียนให้
บรรลุ ตามจุ ดมุ่งหมายของหลั กสูตร มีห น้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนัก เรียน มี
บทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 7 บทบาทหน้าที่ของครูประจาวิชาและครูที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่
แนวทางการดาเนินงาน
ดูแลนักเรียนและให้คาปรึกษาเบื้องต้นแก่ 1. ศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อรู้จัก
นักเรียน
และเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริง
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา และให้
ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. ให้ข้อมูลการรู้จักและเข้าใจผู้เรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ
บริการต่างๆ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ
4. ให้คาปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาที่สอน ในด้าน
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะการ
ดารงชีวิต และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
บทบาทหน้าที่

แนวทางการดาเนินงาน
5. พัฒนาตนเองด้านองค์ความรู้ทางจิตวิทยาและการ
แนะแนว และนามาบูรณาการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
6. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี ในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และ
รายงานส่งหัวหน้าระดับ

1.5 ครู แนะแนว เป็ นบุคคลที่มีความรับผิ ดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีบทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 8 บทบาทหน้าที่ของครูแนะแนว
บทบาทหน้าที่
การนิเทศ ให้คาปรึกษา สนับสนุน และ
เป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้อง

แนวทางการดาเนินงาน
1. สนับสนุนและเป็นแกนหลักแก่ครูที่ปรึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในการให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ
และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะ
แนวเพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในประเด็น
ต่อไปนี้
- เทคนิค วิชาการ และเครื่องมือ เพื่อการรู้จักและ
เข้าใจผู้เรียน รวมทั้งการคัดกรองจัดกลุ่มผู้เรียน
การให้คาปรึกษาเบื้องต้น เช่น การใช้ระเบียนสะสม
แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์
- เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การ
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และกิจกรรมสาหรับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มคัดกรอง
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ตารางที่ 8 (ต่อ)
บทบาทหน้าที่

แนวทางการดาเนินงาน
- ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับธรรมชาติและ
ลักษณะของผู้เรียนกลุ่มพิเศษประเภทต่างๆ และ
เสนอแนวทางในการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน
2. ให้คาปรึกษาแก่ผู้เรียน (ในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่
สามารถแก้ไขหรือยากต่อการช่วยเหลือ) ผู้ปกครอง
และผู้ขอรับบริการทั่วไป
3. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานที่เป็น
ระบบเครือข่ายในการดาเนินงานแนะแนวและการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในคาบแนะแนว
5. ให้บริการต่างๆ หรือจัดทาโครงการ กิจกรรมกลุ่ม
ต่างๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี
7. ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของ
ครูแนะแนว ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกและ
ติดตามผลการช่วยเหลือนั้น
8. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล
รายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับ
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1.6 ครูหัวหน้าระดับชั้น
ตารางที่ 9 บทบาทหน้าที่ของครูหัวหน้าระดับชั้น
บทบาทหน้าที่
1. ติดตาม กากับ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของครูประจาชั้น
ครูที่ปรึกษา

2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. วางแผนการกากับ ติดตาม การทางานของครูประจา
ชั้น ครูที่ปรึกษา ให้ชัดเจน และรับรู้โดยทั่วกัน
2. อานวยความสะดวกแก่ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาใน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทารายงาน
ประเมินผลระบบส่งผู้บริหาร
1. จัดประชุมครูในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี
3. ให้คาแนะนาปรึกษาแก่ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
4. ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
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1.7 นักเรียน เป็นบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งเป็นผู้รับ
การช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาเพื่อให้การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงานดังนี้
ตารางที่ 10 บทบาทหน้าที่ของนักเรียน
บทบาทหน้าที่
มีบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและสนับสนุน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. เรียนรู้ ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของ
เพื่อนนักเรียน
3. มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนงาน โครงการ
และกิจกรรม
4. เป็นแกนนาในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียน
ให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้และการ
เสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ

1.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทน
หน่วยงาน ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาการศึกษา มีบทบาทหน้าที่และแนวทางดาเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 11 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทหน้าที่
ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. ให้คาปรึกษาในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาแก้ไข
นักเรียน
3. ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไข
4. อานวยความสะดวกในการประสานงาน เมื่อ
สถานศึกษาต้องการช่วยเหลือ
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2. บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน
บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
ในพื้นที่มากที่สุด จะให้การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย ผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครอง ชมรม สมาคมผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
2.1 ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นบุคคลและคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน
มีบทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 12 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
บทบาทหน้าที่
1. อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดารงชีวิตครอบครัว มีความรัก ความเข้าใจ
และให้ความอบอุ่น

2. สนับสนุนให้ความร่วมมือ วางแผนร่วมกับ
สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน
3. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดาเนิน
ชีวิตที่ดีแก่นักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ ให้นักเรียน
ได้สัมผัสกับตัวอย่างที่ดี
2. สนับสนุนส่งเสริมให้กาลังใจนักเรียนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจและ
ศักยภาพของตนเอง
3. ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
1. เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการ
ดาเนินงาน
2. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน
1. ให้คาปรึกษา คาแนะนาที่ดีแก่นักเรียน
2. เสนอแนะแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีให้
นักเรียน
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2.2 ชุมชน เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม
มี
บทบาทหน้าที่และแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
ตารางที่ 13 บทบาทหน้าที่ของชุมชน
บทบาทหน้าที่
สนับสนุนการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการ
พัฒนานักเรียน
2. ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน
3. เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
4. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับ
ชุมชน
5. ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับ
สถานศึกษา
6. เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา

3. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การด าเนิ น งานการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายและบรรลุ
จาเป็นต้องอาศัย การมีส่ วนร่ วมของทุกส่ว นในสั งคม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติง านให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัย สาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองพิเศษ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน
และสวั ส ดิ ก ารสั ง คม สื่ อ มวลชน ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ องค์ ก รเอกชน องค์ ก รอิ ส ระ ซึ่ ง มี
ความสามารถในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ดังนี้
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ
3.2 สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการ
แก้ปัญหาพฤติกรรม
3.3 ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล
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3.4 เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด
3.5 ติ ด ตามผล สะท้ อ นปั ญ หา และแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.6 ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจ
3.7 ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
โดยสรุป การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จ ต้องอาศัย
ความร่ ว มมื อ รวมพลั ง จากทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ซึ่งต้องมีผู้รับผิดชอบ ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามขั้นตอน
และกระบวนการที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้สามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคและจุดที่ยากลาบากที่สุดในชีวิตของนักเรียนแต่ละคนไปสู่
เป้าหมายปลายทางตามความมุ่งหวังของตัวนักเรียนเองและความคาดหวังของสังคม และช่วยให้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามเจตนารมณ์ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แนวทางการพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน ดั ง นี้ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 43-47)
ตารางที่ 14 แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนาและขับเคลื่อน
แนวทางการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ศึกษาสภาพและทิศทางการ
1. ศึกษาและทาความเข้าใจนโยบายของ
ดาเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา และศักยภาพของ
สถานศึกษาในการจัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ศึกษาและวิเคราะห์บริบทของชุมชน
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การพัฒนาและขับเคลื่อน
แนวทางการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. วางแผนการดาเนินงานจัดระบบ 1. สร้างทีมทางานและสร้างความตระหนักเจตคติที่ดีในการ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทางานแก่ทีมงาน
2. กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. กาหนดมาตรฐานการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
4. จัดทาแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาให้
ครอบคลุมทั้งดาเนินการบริหารจัดการระบบฯ และสร้าง
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจาชั้น ครู
ที่ปรึกษาทั้ง 5 กระบวนการ คือ
- การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
- การป้องกันและแก้ไขปัญหา
- การส่งต่อ
5. จัดทาสื่อนวัตกรรม สนับสนุนการดาเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ดาเนินการตามที่กาหนด
ดาเนินงานตามแผนที่จัดทาขึ้นให้ครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการดาเนินงานตามกระบวนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. สนับสนุนให้ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้ง 5 กระบวนการ
3. ผลิตหรือจัดหาสื่อนวัตกรรมให้การสนับสนุนการ
ดาเนินงานของครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การพัฒนาและขับเคลื่อน
แนวทางการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
ดาเนินการนิเทศ กากับ และติดตามการดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมและครอบคลุมกิจกรรมต่อไปนี้
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประสาน
ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจา
ชั้น ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2. นาเสนอข้อมูล ความรู้ หรือเทคนิควิธีที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. ติดตามผลการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
ประจาชั้น ครูที่ปรึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. ประเมินเพื่อทบทวน
1. จัดประเมินการดาเนินงานตามกระบวนการดูแล
(ประเมินภายใน)
ช่วยเหลือนักเรียนของครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างน้อย
ปีละครั้ง
2. เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่การจับผิดตัวบุคคล
3. ประเมินด้วยบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร
4. นาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงส่วนที่เป็นจุดอ่อน
และพัฒนาในส่วนที่ดีเป็นที่ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
เพื่อให้มีความเข้มแข็งมั่นคงตลอดไป
6. สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์
จัดทาหลักฐานการสรุปรายงานประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
ประเด็นต่อไปนี้
1. จุดประสงค์
2. เป้าหมาย
3. วิธีดาเนินงาน
4. ผลการดาเนินงาน
5. ปัญหา อุปสรรค
6. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
การพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
7. การรายงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
- ผลงานดีเด่น Best Practices
- ครู บุคลากรดีเด่น
- นักเรียนที่มีส่วนร่วม/YC ดีเด่น
- ผู้ปกครองและชุมชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
สนับสนุนดีเด่น

โดยสรุป การดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการที่กาหนด ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุน
และเอื้ออานวยความสะดวกให้การปฏิบัติหน้าที่ของครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้
การด าเนิ น งานเป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ต ามมาตรฐาน มี ก ารนิ เ ทศ ติ ด ตาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวคิดความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553 : 122) ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึก
พอใจที่เกิดจากการได้รั บ แรงจู งใจภายนอกเป็นแรงเสริม เช่น การให้ รางวัล คาชมเชย การปรับ
บทเรียนและสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน อีกทั้งเป็นความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้นภายในซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายใน ที่ต้องการประสบผลสาเร็จในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการและพอใจ
สุรางค์ โค้วตระกูล (2554 : 396) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสนองตอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า ซึ่งอาจเป็นคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เรียนรู้และเป็น
การแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อของส่วนบุคคล
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึง พอใจ ชอบใจ
ราตรี นันทสุคนธิ์ (2555 : 40) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกพอใจต่อ
การร่วมกิจกรรม บุคคลจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยก็ได้
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พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2557 : 37) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงให้เห็น
ลักษณะของอารมณ์ที่ชื่นชอบในสิ่งนั้น และพึงพอใจที่จะตอบสนอง
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2559 : 5) ให้ความหมายความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ ความ
พอใจ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับในสิ่ งที่
ต้องการ เป็นความรู้สึกทางด้านบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
วีรพล แสงปัญญา (2561 : 155) ให้ความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงบวกหรือลบ ซึ่งเป็นแนวโน้มหรือท่าทีที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม สร้างสรรค์ -ทาลาย
เข้าหา-ถอยหนี ร่วมมือ-ต่อต้าน
โดยสรุป ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงบวกหรือเชิงลบ ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่ต้องการ ได้รับสิ่งเร้าที่อาจเป็นคน วัตถุสิ่งของ หรือความคิด ความพึงพอใจ
เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเป็นการแสดงออกของค่านิยมและความเชื่อส่วนบุคคล
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และอธิบายเชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจสรุปได้ ดังนี้
1. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory)
Vroom (1994: 91-103) ได้เสนอทฤษฎี V.I.E. เนื่องจากมีองค์ประกอบของทฤษฎีที่สาคัญ
คือ
V มาจากคาว่า Valene ซึ่งหมายถึง ความพึงพอใจ
I มาจากคาว่า Instrumentality หมายถึง สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจ
E มาจากคาว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวังภายในตัวบุคคลนั้น ๆ บุคคล มีความ
ต้องการแบบมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นจึงต้องพยายามกระทาการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อได้รับการตอบสนองแล้วตามที่ตั้งความหวัง
หรือคาดหวังเอาไว้นั้น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ และขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นไปอีก
เรื่อย ๆ
ปัจจัยหลักทฤษฎีความคาดหวังมี 4 ประการ คือ
1. ความคาดหมายหรือความคาดหวัง คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น พฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเชื่ออยู่
ในช่วงระหว่าง 0 (ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทา และผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเลย) และ 1
(มีความแน่ใจว่าการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ)
2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความต้องการ ความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบซึ่ง
เกี่ยวพันความต้องการของบุคคล
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3. ผลลัพธ์ คือ ผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภท
เป็นผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติงานที่สืบ เนื่องมาจากการใช้กาลังความพยายามของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น หรือการเลื่อนตาแหน่ง เป็นต้น และผลลัพธ์ระดับที่สอง
4. สื่อกลาง หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลั พธ์ระดับที่หนึ่ง และระดับที่ส อง ตาม
ทัศนะของ Vroom นั้น สื่อกลางหรือความคาดหมายแบบที่สองจะอยู่ภายในช่วง +1.0 ถ้าหากว่าไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่หนึ่ง และผลลัพธ์ระดับที่สองแล้ว สื่อกลางจะมีค่าเท่ากับ 0
สรุปได้ว่า ความคาดหวังและความพอใจ จะเป็นสิ่งที่กาหนดแรงจูงใจของบุคคลบุคคลหนึ่ง
ถ้าหากว่าความพึงพอใจหรือความหมายเท่ากับศูนย์แล้ว แรงจูงใจจะเท่ากับศูนย์
2. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์
Maslow (1970 : 69) ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ โดยเชื่อว่า
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ้น แรงจูงใจของคนเรามาจากความต้องการพื้นฐาน
ของคนเราซึ่ ง มุ่ ง ไปสู่ ก ารตอบสนองความพึ ง พอใจ Maslow ได้ แ บ่ ง ล าดั บ ความต้อ งการพื้นฐาน
เรียกว่า Hierarchy of Needs มี 5 ลาดับขั้น ดังนี้
2.1 ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4
เช่น ต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เป็นต้น
2.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs)
2.3 ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs)
2.4 ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น (Esteem needs)
2.5 ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-actualization needs)
เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย
3. ทฤษฎีสองปัจจัย (Two factor theory) ที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ
Herzberg (1959) ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจในการทางานของบุคคล ซึ่งสรุปได้ว่าความสุข
จากการทางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจหรือไม่พึง พอใจในงานที่ทา มีสาเหตุมาจากปัจจัยสอง
กลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational factors) และปัจจัยค้าจุดหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance
or Hygiene factors)
3.1 ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่
ปฏิ บั ติ เป็ น ตั ว กระตุ้ น ท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจให้ แ ก่ บุ ค คลในองค์ ก ารให้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ความสาเร็จในงานที่ทาของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า
3.2 ปัจจัยค้าจุน หมายถึง ปัจจัยค้าจุนให้เกิดแรงจูงใจในการทางานตลอดเวลา ปัจจัย
เหล่านี้ ได้แก่ เงินเดือน โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์ กับผู้บังคับบัญชา สถานะ
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ทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการทางาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทางาน
วิธีการปกครอง บังคับบัญชา
ทฤษฎีสองปัจจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ สรุปได้ว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ เป็นสิ่งที่คนต้องการ
เพราะเป็นแรงจูงใจในการทางาน เป็นองค์ประกอบสาคัญทาให้คนมีความสุขและพึงพอใจในการ
ทางาน
ทฤษฎีที่เกี่ย วข้อ งกับ ความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น เป็นส่ ว นที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจจึงควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ เพื่อนามาสร้างเป็นกรอบ
แนวทางในการวัดความพึงพอใจให้ชัดเจน
ลักษณะของความพึงพอใจ
สุรางค์ โค้วตระกูล (2554 : 397) ได้สรุปลักษณะของทัศนคติและความพึงพอใจ มีดังนี้
1. ทัศนคติและความพึงพอใจ เป็นสิ่งที่เรียนรู้
2. ทัศนคติและความพึงพอใจ เป็นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลกล้าเผชิญกับสิ่งเร้าหรือหลีกเลี่ยง
ดังนั้นทัศนคติจึงมีทั้งบวกและลบ
3. ทัศนคติและความพึงพอใจ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ องค์ประกอบเชิง
ความรู้สึก อารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด และองค์ประกอบเชิงพฤติกรรม
4. ทัศนคติและความพึงพอใจ เปลี่ยนแปลงได้ง่าย อาจเปลี่ยนแปลงจากบวกเป็นลบหรือ
ลบเป็นบวก
5. ทัศนคติและความพึงพอใจ แปรเปลี่ยนไปตามชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
เนื่องจากชุมชนหรือสังคมหนึ่งอาจมีค่านิยมที่เป็นอุดมการณ์พิเศษ ซึ่งค่านิยมมีอิทธิพลต่อทัศนคติ
การเปลี่ยนทัศนคติ
6. สั ง คมประกิ ต มี ค วามส าคั ญ ต่ อ พั ฒ นาการทั ศ นคติ ข องเด็ ก โดยเฉพาะทั ศ นคติ ต่ อ
ความคิดและหลักการที่เป็นนามธรรม
นิติพล ภูตะโชติ (2556 : 170-174) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานมี
ความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สาคัญ ๆ หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1. ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล (Personality Determinants) เป็ น ลั ก ษณะส่ ว นตั ว หรื อ เป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสามารถอธิบายได้จาก เพศ
อายุ การศึกษา ความสามารถ ความถนัด และความสนใจส่วนบุคคล
2. ลักษณะของงาน (Task Determinants) ลักษณะของงานแต่ละประเภทมีความแตกต่าง
กัน ปัจจัยที่แตกต่างกันเหล่านั้นจะดึงดูดใจให้บุคคลเกิดความสนใจที่จะทางานดังกล่าว ลักษณะของ
งานที่สร้างความพึงพอใจให้คนอยากจะทามีดังนี้
2.1 เป็นงานที่มีความท้าทาย
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2.2 โอกาสก้าวหน้า
2.3 ความเป็นอิสระในการทางาน
2.4 เพื่อนร่วมงาน
2.5 ความรับผิดชอบในหน้าที่
2.6 สภาพแวดล้อมในที่ทางาน
2.7 ชื่อเสียงของบริษัท
2.8 ความมั่นคงในการทางาน
3. ลักษณะของการจัดการ (Management Determinants) เรื่องของการบริหารจัดการ
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ถ้าการบริหารจัดการขาดระบบที่ดี ผู้บริหาร
ไม่มีความสามารถจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน ลักษณะการจัดการที่สร้าง
ความพึงพอใจในการทางาน มีดังนี้
3.1 ค่าจ้างหรือเงินเดือน
3.2 ระบบการบริหาร
3.3 โครงสร้างองค์การ
3.4 ระบบการควบคุม
3.5 ระบบการให้รางวัล
3.6 มีระบบการประเมินผลที่ยุติธรรม
3.7 ระบบการส่งเสริมสนับสนุน
3.8 ความสามารถของผู้บริหาร
3.9 สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
วีรพล แสงปัญญา (2561: 155-156) กล่าวว่า ความพึงพอใจมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้
2. เป็นแรงจูงใจที่ทาให้บุคคลกล้าเผชิญหรือหลีกเลี่ยง
3. ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
3.1 องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ (Affective component)
3.2 องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้คิด (Cognitive component)
3.3 องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม (Behavior component)
4. ทัศนคติเปลี่ยนแปลงตามค่านิยมของชุมชนหรือสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิก
5. สังคมประกิต (Socialization) มีความสาคัญต่อการพัฒนาทัศนคติของเด็ก
โดยสรุ ป ความพึ ง พอใจมี ลั ก ษณะเป็ น สิ่ ง ที่ เ รี ย นรู้ แ ละเปลี่ ย นแปลงได้ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบเชิงความรู้สึกอารมณ์ องค์ประกอบเชิงปัญญาหรือการรู้
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คิด องค์ประกอบเชิงพฤติกรรม ความพึงพอใจเปลี่ยนแปลงไปตามค่านิยมของชุมชนหรือสั ง คมที่
บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาทัศนคติของเด็ก
การวัดความพึงพอใจ
การวัดความพึงพอใจมีหลายวิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการใช้แบบสอบถาม
โดยเฉพาะแบบสอบถามที่เป็ น เครื่องมือที่นิยมใช้มากที่สุ ด บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2559 : 9-11)
กล่าวถึงการวัดความพึงพอใจที่ใช้แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ท และแบบออสกูด
ดังนี้
1. มาตรประมาณค่า (Rating scale) หรือมาตรประเมินค่า เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วย
ชุดของคาถามที่ใช้วัดเจตคติ ค่านิยม ความพึงพอใจ คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น มาตรประมาณค่า
แตกต่างจากแบบสารวจรายการตรงที่สามารถระบุและจาแนกคุณภาพของสิ่งที่ต้องการวัด ได้ มีการ
กาหนดระดับคุณภาพของรายการที่ต้องการตรวจสอบมากกว่า 2 ระดับ ในขณะที่แบบสารวจรายการ
ได้แต่เพียงว่าผู้เรียนได้แสดงออกหรือกระทาสอดคล้องตามรายการที่กาหนดหรือไม่ หรืออย่างมาก
ที่สุดคือสามารถวัดปริมาณในรูปของความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ ได้มาตรประมาณค่าจึงเป็นวิธีการ
บันทึกและผลการตัดสินใจอย่างมีระบบ การกาหนดระดับของการประเมินสามารถทาได้หลายระดับ
เช่น ตั้งแต่ 3 ระดับขึ้นไป ที่นิยมใช้คือ 3-5 ระดับ เช่น มาก ปานกลาง น้อยหรือมากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด
1.1 มาตรประมาณค่าแบบ Likert มาตรวัดแบบนี้เป็นการถามแนวโน้มความรู้สึกที่มี
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อความที่ถามจึงเป็นการถามความรู้สึก/ความชอบของผู้ตอบ ไม่ใช่ถามข้อเท็จจริง
ผู้ตอบสามารถตอบโดยการเลือกระดับความชอบในแต่ละข้อคาถาม เช่น กาหนดระดับความพึงพอใจ
เป็น 3 ระดับ (เช่น มาก ปานกลาง และน้อย)
1.2 มาตรประมาณค่าแบบ Osgood เป็นมาตรวัดที่ใช้คาคุณศัพท์ที่มีลักษณะตรงข้าม
กันเป็น 2 ทิศทาง เช่น สนุก -น่าเบื่อ ยาก-ง่าย เป็นต้น แต่ละทิศทางมีระดับความมากน้อยเท่ากัน
กาหนดเป็น 7 ระดับ เช่น 7 6 5 4 3 2 1 หรือกาหนดเป็น -3 -2 -1 0 1 2 3 สาหรับเกณฑ์การให้
คะแนนจะกาหนดตามตัวเลขที่ปรากฏ สิ่งสาคัญ คือ เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนที่แสดงถึง
ความพึงพอใจ นิยมใช้การวิเคราะห์ในภาพรวมที่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยโดยรวมและเป็นรายข้อ
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2553 : 253-259) กล่าวว่าเครื่องวัดความพึงพอใจของบุคคลมี
หลายแบบ ซึ่งสรุปที่นิยมใช้ มีดังนี้
1. มาตราวัดความพึงพอใจของ Thurstone (Thurstone’s Equal Appearing Intervals
Scale) ประกอบด้วยข้อความคิดเห็นที่เป็นข้อความย่อยๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องศึกษาโดยแบ่ง
ระดับความพึงพอใจตามความเข้ม 11 ระดับ ลดหลั่นลงมาถึงระดับความพึงพอใจที่ต่าสุดแทนด้วย 1
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หลังจากได้รวบรวมข้อความแล้ว จะต้องนาข้อความนั้นไปให้ผู้ที่ตัดสินได้พิจารณาตัดสิน และนาเอา
ของแต่ละคนมาหาค่าสเกล (Seale value)
2. มาตราวั ด ความพึ ง พอใจของ Likert (Likert’s Summated Rating Scale) ได้ เ อา
วิธีการของมาตราส่วนประเมินค่ามาใช้ โดยมีข้อตกลงว่าการตอบสนองต่อข้อความหรือรายการแต่ละ
ข้อในเรื่องที่จะวัดมีลักษณะคงที่ และผลรวมของลักษณะคงที่ของการตอบสนองในข้อทั้งหมดของแต่
ละบุคคลจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือเกือบเส้นตรง ผลรวมนี้จะแทนค่าลักษณะนิสัยที่จะวัดได้อย่าง
หนึ่งเพียงอย่างเดียว จากข้อตกลงนี้ Likert ได้นามาใช้เป็นหลักในการสร้างมาตราวัดความพึงพอใจใน
สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการถามข้อความหลายๆ ข้อให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็นว่ามีความรู้สึกต่อข้อความ
นั้นอย่างไรบ้าง เช่น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง แล้วกาหนด
คะแนนให้เป็น 5, 4, 3, 2, 1 ตามลาดับ ที่เป็นข้อความทางบวก และ 1, 2, 3, 4, 5 ตามลาดับที่
เป็นข้อความเป็นลบ
3. มาตราวั ด ความพึ ง พอใจของ Osgood (Osgood’s Semantic Differential Scale)
ประกอบด้วยหัวข้อหรือความคิดรวบยอดที่ต้องการศึกษาและคาคู่คุณศัพท์ที่ตรงกันข้ามกันตั้งแต่ 1 คู่
ขึ้นไป เช่น ดี-เลว ยุติธรรม-ไม่ยุติธรรมฯลฯ ตรงกลางระหว่างคาคู่คุณศัพท์แต่ละคู่จะเป็นตัวเลขบอก
ระดับความรู้สึก ที่แตกต่างกัน
โดยสรุ ป แบบทดสอบมาตรวั ด ความพึ ง พอใจมี ห ลายแบบ แต่ ที่ นิ ย มใช้ ม ากที่ สุ ด คื อ
แบบทดสอบหรือ มาตรวัดที่สร้างตามวิธีการของ Likert โดยมีตัวเลือกเป็นมาตราส่วนประเมิ นค่า 5
ตัวเลือก ได้แก่ ความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เพราะสะดวกในการ
นาไปใช้ มีวิธีการสร้างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความเชื่อสูงและยังสามารถนาไปปรับใช้กับการวัดต่างๆ
ได้อย่างกว้างขวาง
หลักการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจตามแนวคิดของสมนึก ภัททิยธนี (2558 : 40)
ดังนี้
1. กาหนดประเด็นหลักหรือพฤติกรรมหลักที่จะวัดให้ครบถ้วนครอบคลุมว่าจะมีประเด็น
อะไรบ้าง โดยผู้สร้างจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในสาระหรือทฤษฎีหรือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
ต้องการสอบถาม แล้วต้องใช้ความพยายามจาแนกพฤติกรรมหลักออกเป็นประเด็นย่อย ๆ เพื่อนาไปสู่
ข้อคาถาม
2. กาหนดชนิดหรือรูปแบบของแบบสอบถาม โดยเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอบถาม
และลักษณะของกลุ่มผู้ตอบ
3. สร้างคาถามตามจุดมุ่งหมาย ชนิด หรือรูปแบบ จานวนข้อในประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ตามโครงสร้างของแบบสอบถาม
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4. ตรวจทานแก้ไข ปรับปรุง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรกตรวจทานโดยผู้สร้าง
แบบสอบถามเอง เป็นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงคาถามตลอดจนการเรียงลาดับข้อกระทงความ จน
เป็นที่น่าพอใจ และระยะที่สองตรวจสอบพิจารณาให้คาแนะนาและวิจารณ์โดยผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) ควรนาไปทดลองกับกลุ่มที่มีลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกับกลุ่มที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงเพียงจานวนหนึ่ง
6. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยนาผลจากการทดลองใช้มาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพและ
ปรับปรุงแบบสอบถามในส่วนที่ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งในขั้นตอนนี้หากแบบสอบถามยังไม่มีคุณ ภาพและ
เมื่อปรับปรุงแล้วควรนาไปทดลอง วิเคราะห์ และปรับปรุงใหม่ จนกระทั่งได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพ
หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการ จึงนาไปใช้จริง
7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง
บุญศรี พรหมมาพันธุ์ (2559 : 16-20) ได้กล่าวถึง การสร้างแบบวัดความพึงพอใจมีขั้นตอน
ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดเป้าหมายความพึงพอใจที่ต้องการวัด
ขั้นที่ 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 3 กาหนดตัวชี้วัดและพฤติกรรมที่บ่งชี้ความพึงพอใจ
ขั้นที่ 4 ออกแบบวิธีการวัดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 5 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 6 ตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจ
ขั้นที่ 7 จัดทาแบบวัดความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
กล่าวโดยสรุป คือ การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจมีหลักวิธีการสร้างและพัฒนาที่
หลากหลาย สามารถดาเนิ น การได้ห ลายแนวทางตามความเหมาะสมตามกลุ่ มตัว อย่า ง ส าหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ คือ ผู้ประเมินได้เลือกใช้วิธีวัดความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ตัวเลือก ตามวิธีการของ Likert ได้แก่ ความพึงพอใจมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นวิธีการสะดวกในการนาไปใช้ มีวิธีการสร้างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี
ความเชื่อมั่นสูงและยังสามารถนาไปปรับใช้กับการวัดต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ได้ใช้เกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
พึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00
พึงพอใจมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50
พึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50
พึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50
พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีดังนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
1. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เชิงยุทธ มุลเอก (2560) ได้ศึกษาผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ห้องสอนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการดาเนินงานพบว่า โดยรวมมีผลการดาเนินงาน
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม สามารถจัดการกับปัญหาและ
อารมณ์ของตนเองได้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี มีเจตคติที่ดี มีทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพสุจริตและรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้
วิรากานต์ บุตรพรม (2562) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ผลการวิ จัยพบว่ามีแนวทางการ
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ควรมีเครื่องมือในการใช้ในขั้นตอนการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างหลากหลายครอบคลุมทุกรายละเอียดพฤติกรรมทุกด้านของนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง และมีการวางแผนจัดการเวลาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคน (2) ด้าน
การคัดกรองนักเรียน ควรมีจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการใช้
เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียนที่หลากหลาย (3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน ควรมีการจัดงบประมาณ
เพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ส นองความต้ อ งการของนั ก เรีย นได้อ ย่ า งหลากหลายตามความ
เหมาะสม (4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายต่อเนื่องให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง สร้างความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอ
ในการให้ ความช่ว ยเหลื อนั ก เรี ย นและเพิ่ มบทบาทหน้ าที่ ให้ ครู ที่ปรึ ก ษาได้ดู แลและแก้ ไ ขปั ญ หา
เบื้องต้นสามารถให้คาปรึกษาแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ด้านการส่งต่อควรมีการจัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามสภาพปัญหา มีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่
สามารถแก้ไขปัญหาของนักเรียนจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกวิธี ซึ่งทั้ง 5 ด้าน จะต้องมีการวางแผนการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการประชุมชี้แจงให้ครู ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน นาข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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เรวัต ลายน้าเงิน และไกรวิทชญ์ ดีเอม (2559) ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัย
พบว่า โรงเรียนควรแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเป็นคาสั่งโรงเรียน และกาหนดบทบาทหน้าที่
ภาระงานของคณะกรรมการอย่างชัดเจน การกาหนดปฏิทินแผนงาน โครงการดาเนินงานระบบดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น จั ดตั้งศูน ย์ แนะนาในการแก้ไ ขปัญหา ใช้วิธีการที่ห ลากหลายในการคัด กรอง
นักเรียน มีการเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักเรียนซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนด
รูปแบบของกิจกรรมในแต่ละปี การจัดกิจกรรมควรอยู่ในกรอบของหลักสูตร ทั้งดนตรี กีฬา นาฏศิลป์
ชุมนุมทางวิชาการ โดยมีการจัดขึ้นอย่างหลากหลายตามความสมัครใจและสนใจของนักเรียน มีการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสาคัญในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ไหว้พระทุกภาคเรียน
การแต่งตั้งมอบหมายงานให้ทีมนา ทีมทา ทีมประสาน การติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจาก
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน การติดตามผลการช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องจากการดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
ยุ ภ าวรรณ์ ปริ ตรวา (2560) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ ปกครองนักเรี ยนที่มี ต่ อ การ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม ผลการวิจั ย พบว่า ผู้ ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะต่อการ
ดาเนินงาน คือ ควรมีการจัดทาเอกสารรูปแบบอื่นในการจัดทาผลการเรียนของนักเรียนในแต่ล ะ
รายวิชา ควรมีความชัดเจนของเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน ควรมีกิจกรรมหรือโครงการที่หลากหลาย
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ควรจัด
กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีความหลากหลายด้าน และควรรายงานข้อมูลการส่ง
ต่อนักเรียนในส่วนที่เปิดเผยได้โดยให้เกียรติและคานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเสริ ฐ นาปาน สมนึ ก ภัททิยธนี และสุ วิมล โพธิ์กลิ่ น (2555) ได้ประเมินโครงการ
เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการ
ประเมินพบว่า 1) ผู้บริหารและครู นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการ สามารถดาเนินการเรื่องระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นาชุมชนและผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการ ผู้นา
ชุมชน และผู้ ป กครองที่ไม่เป็ น คณะกรรมการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ผู้ บริห ารและครู
นักเรียนที่เป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สามารถประเมินตนเอง และนาผลการ
ประเมินตนเองไปพัฒนาโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นา
ชุมชนและผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการ ผู้นาชุมชน และผู้ปกครองที่ไม่เป็นคณะกรรมการมีความรู้
ความเข้ า ใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง 3) ผู้ บ ริ ห ารและครู ส ามารถใช้ โ ปรแกรม SMIS น าข้ อ มู ล จาก
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โปรแกรมไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขยายผลการจัดทาโปรแกรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
โรงเรี ย นและเพื่ อ นครู ช่ว ยเพื่ อ นครูโ ดยรวมอยู่ใ นระดั บ มาก 4) ผู้ บ ริ ห ารและครู นั ก เรี ย นที่ เ ป็น
คณะกรรมการสามารถดาเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โดยชุมชน
มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาตลอดแนว โดยรวมมีความคิด เห็ น อยู่ ใ นระดับ มาก ส่ ว นผู้ นาชุมชนและ
ผู้ปกครองที่เป็นคณะกรรมการ ผู้ปกครองที่ไม่เป็นคณะกรรมการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ปัญหา อุปสรรค พบว่า งบประมาณที่สนับสนุนมีไม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนนิเทศติดตามอย่ าง
ต่อเนื่อง และจริงจังจากหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาชุมชนบางกลุ่มห่วงผลประโยชน์ของตน
มากเกินไป จนไม่สนใจความถูกต้องและผลกระทบที่ตามมา และชุมชนมีส่วนร่วมน้อย ข้อเสนอแนะ
ของโครงการได้เสนอแนะว่า ควรเพิ่มงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนในการดาเนินงานตามโครงการ
สู่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้รองรับหรือจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ควรจัด
ประชุมอย่างสม่าเสมอเพื่อหารูปแบบ วิธีการให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจตรงกัน ผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาควรให้ความสาคัญและจริงจังมากกว่านี้ ควรมีการติดตาม
ผลประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
อาสณี นิสาแล๊ะ (2555) ได้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแย้ม
จาดวิช ชานุ ส รณ์ ส านั กงานเขตบึ ง กุ่ ม กรุงเทพมหานคร ผลการประเมิน พบว่ า ผลการประเมิ น
ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ลักษณะของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีความต้องการจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม ส่วนความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง ผลการประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ โดยรวมพบว่า การดาเนินงานด้านนี้อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยครูที่ปรึกษาได้ทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ทาการคัดกรองนักเรี ยน
รวมทั้งมีการส่งเสริมนักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
และส่งต่อนักเรียน และผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยรวมพบว่า การดาเนินงานด้านนี้อยู่
ในระดับ ปานกลาง และคุณลั กษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ จากผลการประเมินโครงการนี้มีประโยชน์ต่อนักเรียนควรมีการดาเนิน
โครงการต่อ ไป และเพื่อให้โครงการระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนดีขึ้นจาเป็นต้องปรับปรุง พัฒ นา
กระบวนการโดยมีการกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมนา
โครงการไปปฏิบัติพร้อมประเมินโครงการขณะดาเนินงาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้การดาเนิน
โครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทพประทาน ศิโ ล (2556) ได้รายงานการประเมินโครงการส่ งเสริ ม พัฒ นาระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) ปีการศึกษา 2556 ผลการประเมินพบว่า
ด้านบริบทโครงการในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียนมีหลักการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมที่ดาเนินการตามโครงการฯ ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ย วข้องมีส่วนร่วม
ในการดูแลนักเรียนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ (Input) ในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุ ด ด้านบุคลากร พบว่า ความพร้อมของผู้บริหารและของครูโ ดยภาพ
รวมอยู่ ในระดับ มาก ด้านงบประมาณ พบว่า การวางแผนการใช้งบประมาณ และงบประมาณที่
โรงเรียนจัดให้อยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ระยะเวลาดาเนินงาน ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ใน
การดาเนิ น งานพัฒ นาส่ งเสริ มระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน อยู่ในระดับมาก ด้านระยะเวลาการ
ดาเนินงาน พบว่า ระยะเวลาการดาเนินงานตามโครงการ ความเหมาะสมของปฏิทินปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับมาก ด้านกระบวนการดาเนินงานของโครงการ (Process) ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
โดยพบว่า การประเมินขั้นตอนการดาเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก ด้านผลผลิตของโครงการ
(Product) ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยพบว่า คุณภาพผู้ เรียน ระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
บุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจในด้านที่นักเรียนรู้จักตนเองพึ่งตนเองได้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สมภพ สุขพัฒนานรากุล (2556) ได้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในอ าเภอโชคชั ย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในภาพรวมและรายด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ บุคลากร สื่อ
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน และงบประมาณ 2) กระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในภาพรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ การ
วางระบบบริหาร การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การจาแนกคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒ นา
นั กเรี ย นด้ว ยวิธีการอัน หลากหลาย การป้องกันช่ว ยเหลื อ แก้ไข ส่ งต่อนักเรียน การจัดกิจกรรม
แนะแนว และการนิ เทศติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 3) ผลผลิ ตของโครงการระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ด้านรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ นักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และสุขนิสัย มีทักษะในการหลีกเลี่ยงป้องกันอันตรายและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ เป็นสมาชิกที่
ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม และมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
รัชนี ลาน้อย (2557) ได้ประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
บ้านนาวงศ์ อาเภอปัว จังหวัดน่าน ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก
โดยด้านปัจจัยมีผลการประเมินอยู่ระดับมากที่สุด รองลองมาคือ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต
มีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านปัจจัย พบว่า ความต้องการ
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จาเป็นในการดาเนินโครงการ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของบุคลากรในการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน และความเพียงพอของงบประมาณในการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความ
พร้อมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 2) ด้านกระบวนการ พบว่า
การวางแผนการดาเนิ น การและการด าเนิน การตามแผน มีผ ลการประเมินอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
รองลงมา คือ การพัฒนาโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และการนิเทศติดตามผลการ
เยี่ยมบ้าน มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านผลผลิต พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกของ
นักเรียนและพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก 4) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูและผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
โชคดี อิ้ววังโส (2559) ได้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยม
เทศบาลวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า (1) ผลการประเมินด้านบริบท
โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการจาเป็นของโครงการ คือ นักเรียนพฤติกรรมเลียนแบบสิ่งไม่ดี และ
ความเป็นไปได้ของโครงการ คือ โรงเรียนกากับและติดตามโรงการได้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
สูงสุด (2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูเพียงพอในการจัดการ
ดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดระเบียบสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตนักเรียน (3) ผลการประเมินด้านกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยช่วงเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมการดาเนินงานมีครูที่
ปรึ กษาให้ เวลากับ นั กเรี ย นเพื่อปรึ กษาปัญหาต่างๆ และรายงานผลการดาเนินงานโครงการตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และ (4) ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและมี
สุขภาพกายที่ดี
ธีระยุทธ เกตุมี (2559) ได้ประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิชัย
ผลการประเมิน พบว่า (1) ด้านสภาวะแวดล้ อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านเป้าหมายของ
โครงการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ด้านความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ (2) ด้านปัจจัยนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความเหมาะสมด้าน
ระยะเวลา มีการประเมินผลการดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามระยะเวลา
ที่กาหนด ด้านความพอเพียงด้านทรัพยากร คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
ดาเนินงานโครงการ ผู้บริหารมีความสนใจและให้ การสนับสนุนการดาเนินงานโครงการด้านความ
พร้อมของบุคลากร มีการส่งเสริมและแต่งตั้งให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินงานโครงการ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอย่างเหมาะสมและชัดเจน (3) ด้านกระบวนการ
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการดาเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคนที่รับผิดชอบในระเบียนสะสม การเก็บรวบรวม
ข้อมูลนักเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน จากเพื่อนสนิทภายในห้อง จากการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษา
นามาจัดทาข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน สามารถอ้างอิงได้ ด้านกิจกรรมการดาเนินงานโครงการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครู บุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนกิจกรรมการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ (4) ด้านผลผลิต
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนเป็ นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียน นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติด รวมทั้ง
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ห่างจากสิ่งเสพ
ติด ผู้ปกครองเสนอแนะแนวทางในการดาเนินชีวิตที่ดีให้บุตรหลาน บุตรหลานของท่านมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น สามารถให้คาแนะนาผู้อื่นได้ สาหรับความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่
ปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน นักเรียนในความปกครองของท่าน
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียน นักเรียนมีบุคลิกภาพดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ แสดงให้
เห็นว่านักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วชิระ อาจเอื้อม (2559) ได้ประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนสกลวิสุทธิ พบว่า (1) ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ
ความต้องการและความจาเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบาย
และความเป็น ได้ของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ก าร
ประเมิน (2) ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ
สถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน (3) ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ การวางแผน (P) การ
ดาเนินการ (D) การติดตามและประเมินผล (C) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนา (A) ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด ผ่ านเกณฑ์การประเมิน (4) ผลการประเมินด้าน
ผลผลิต พบว่า (4.1) คุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น (4.2) ผลการประเมิ น มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ประเด็ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรี ยน อยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์การประเมิน (4.3) ผลการทดสอบ
การศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ในปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน (4.4) ผลการ
ประเมินด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี
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ต่อการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สุพิชฌาย์ หัวดอน (2559) ได้ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สังกัดสานักการศึกษาสานักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ผลการ
ประเมินพบว่าโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 35 สังกัดส่วน
สานักการศึกษา สานักงานเขตลาดกระบัง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมี
ผลการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านบริ บ ท ผลการประเมินผ่ านเกณฑ์ประเมินในระดั บดี 2) ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ 3) ด้านกระบวนการผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี และ4) ด้านผลผลิต ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ
Prebble et.al. (2004) ได้ศึกษาผลกระทบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนา
ด้านวิชาการต่อผลลัพธ์ของนักเรียน : การสังเคราะห์รายงานการวิจัยต่อกระทรวงศึก ษาธิการพบว่า
องค์ป ระกอบส าคัญในการดูแลช่ว ยเหลื อและพัฒ นานักเรียนให้ มีคุ ณภาพ เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลกระทบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากการ
สังเคราะห์ข้อมูลพบว่าด้านการส่งเสริมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนและประสบการณ์ใน
การสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มี 5 รูปแบบ ได้แก่ การจัดหลักสูตรระยะสั้น การพัฒนาวิชาการ
ภายในกลุ่มครู การประเมินผลและการให้คาแนะนา การใช้ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการจัดหลักสูตรที่เข้มข้น และการสังเคราะห์ผลกระทบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า
การศึกษานักเรียนจากภูมิหลังที่หลากหลายของนักเรียน ผลการวิจัยเสนอให้มีการศึกษาภูมิหลังของ
นักเรียน 13 ด้าน โดยศึกษาวิธีการผสมผสานความหลากหลายของนักเรียนให้เข้ากับวัฒ นธรรมของ
โรงเรียน 10 ด้าน ได้แก่ 1) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 2) เครือข่ายโรงเรียน 3) การให้
บริการวิชาการ 4) ครู 5) คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 6) การปฐมนิเทศ 7) ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาการ 8) การให้บริการทางการศึกษาและสิ่งอานวยความสะดวก 9) การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
และ 10) การบริการสอนและให้คาปรึกษา และอีก 3 ด้านเป็นการศึกษานโยบาย การปฏิบัติงาน และ
การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรียน
Nkechi (2016) ได้ศึกษาบทบาทของการแนะแนวและการให้คาปรึกษาในการสอนและ
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า การให้คาปรึกษาในด้านการเรียนการสอน
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของนักเรียนที่มีต่อครู และครูสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ในการช่วยเหลือนักเรียน ดังนั้นครูที่ปรึกษาควรสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จใน
อนาคต
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Sibley et. al. (2017) ได้ ศึ ก ษาผลกระทบของการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นของครู
ผลการวิจัยพบว่า การใช้มาตรการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลของครูผู้สอน โดยทางตรงมาจาก
ความเชื่อและความสามารถในการรับรู้ของครูผู้สอน และการให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ส่วน
ทางอ้อมมาจากทัศนคติของครูผู้สอน โดยครูที่มีประสบการณ์มากสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
หลากหลายในการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Lei, Cui & Chiu (2018) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
กับอารมณ์ทางวิชาการของนักเรียน โดยการวิเคราะห์เมตาดาต้าตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับอารมณ์ทางวิชาการด้านบวก (Positive academic emotions-PAEs)
และอารมณ์ด้านลบทางวิชาการ (Negative academic emotions-NAEs) และสารวจลักษณะของ
นักเรียนกับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ทางวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา 65 โรงเรียน จานวน
นักเรียน 58,368 คน ผลการวิจัยพบว่า การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูมีความสัมพัน ธ์เชื่อมโยงกับ
อารมณ์ทางวิชาการของนักเรียน โดยวัฒนธรรม อายุ เพศของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นของครู กับ อารมณ์ทางวิช าการด้านบวกของนักเรียนยุโ รปและอเมริก ามีความ
แข็งแกร่งกว่านักเรียนเอเชียตะวันออก และความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู
กับอารมณ์ทางวิชาการด้านลบของนักเรียนเอเซียตะวันออกมีความแข็งแกร่งกว่านักเรียนเอเชียยุโรป
และอเมริกา
McDonal, Holttum & Drey (2019) ได้สารวจการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อารมณ์ และ
สุขภาพจิตใจของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบครูและนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา
กับการรับรู้การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อปัญหาด้านสังคม อารมณ์ และสุขภาพจิตใจ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นั ก เรี ย น 45 คน และครู 10 คนในโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศอั ง กฤษ ผลการวิ จั ย พบว่ า การ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกของครูส่งผลต่อพฤติกรรมโดยรวม ความเครียด การแสดงออกเกินขอบเขต
พฤติกรรมทางสังคม และการรับรู้ปัญหาในชีวิตของนักเรียนในระดับปานกลางอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ความทุกข์ใจทางอารมณ์และปัญหาสถานภาพของครูส่งผลการต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อารมณ์ และสุขภาพจิตใจของนักเรียนเพียงเล็กน้อย
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทาให้ทราบรูปแบบวิธีการประเมินโครงการ เครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินโครงการ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้ประเมินจะนาไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ต่อไป
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กรอบแนวคิดการประเมินโครงการ
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พบว่ า การประเมิ น โครงการ เป็ น
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดาเนินโครงการ ทาให้ทราบจุดเด่น
หรือจุดด้อยของโครงการ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ได้มาใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน การตัดสินใจว่า
จะปรับปรุงแก้ไขโครงการ ปรับเปลี่ยน ระงับ ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ สาหรับการประเมิน
โครงการในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้เลือกการประเมินโดยการจาแนกตามสิ่งที่ถูกประเมิน โดยเลือกใช้
รู ป แบบการประเมินแบบ CIPP model (Context-Input-Process-Product evaluation) ซึ่งเป็น
รู ป แบบการประเมิน ที่ยึ ดหลั กของการวิเ คราะห์ ระบบ (System analysis) หรือวิธีการเชิงระบบ
(System approach) มีระบบแบบแผนอย่างชัดเจนและสามารถนาไปใช้ในการประเมินโครงการ
ต่างๆ ได้อย่ างกว้างขวาง โดยมีวิธีการดาเนินการประเมินดังนี้ (1) การประเมินก่อนการดาเนิ น
โครงการ เป็นการประเมินสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context evaluation) และปัจจัยนาเข้าหรือ
ทรั พ ยากร (Input evaluation) โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ตั ด สิ น ใจเลื อ กวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ
ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดาเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของ
โครงการที่จะนาไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการและโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ (2) การประเมินระหว่างการดาเนินโครงการ เป็นการประเมินกระบวนการ
(Process evaluation) เป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตรวจสอบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคของการดาเนินโครงการ จึงเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการดาเนินโครงการได้อย่าง
ทั น ท่ ว งที และ (3) การประเมิ น หลั ง การด าเนิ น โครงการ เป็ น การประเมิ น ผลิ ต ผล (Product
evaluation) เป็ น การประเมิน ที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่ว างไว้
หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าเพียงใด โดย
พิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อนามาใช้
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่า ควรดาเนินโครงการนั้นต่อไปหรือปรับปรุงขยาย หรือ
ล้มเลิกโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยกรอบแนวคิดการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีดังนี้
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ประเมินด้านบริบท
(Context evaluation)

ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
(Input evaluation)

ประเมินด้านกระบวนการ
(Process evaluation)

ประเมินด้านผลผลิต
(Product evaluation)

1. ความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
หน่วยงาน ต้นสังกัด
2. ความเหมาะสมของหลักการและเหตุผล
3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านการบริหารจัดการ
5. ด้านภาคีเครือข่าย
1. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
3. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
5. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
1. ผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
- ด้านความสามารถในการเรียนรู้
- ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
- ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน
2. ความพึงพอใจต่อโครงการ

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการประเมินโครงการ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรประเมินโครงกำร

การประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีวิธีการดาเนินการประเมิน
โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ ดังนี้
1. กรอบแนวทางการประเมินโครงการ
2. วิธีดาเนินการประเมิน ด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. วิธีดาเนินการประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. วิธีดาเนินการประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
5. วิธีดาเนินการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

กรอบแนวทำงกำรประเมินโครงกำร
ผู้ประเมินได้กาหนดกรอบแนวทางการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตาม
วัตถุประสงค์การประเมินโครงการ ดังนี้
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ตำรำงที่ 15 กรอบแนวทางการประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ สั ง กั ด สานั ก งานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินด้าน
บริบทของโครงการฯ

2. เพื่อประเมินด้าน
ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการฯ

ประเด็นกำรประเมิน/
ตัวแปรที่ศึกษำ
ประเมินความสอดคล้องในประเด็น
1. นโยบายการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายของโครงการ
ประเมินความเหมาะสมในประเด็น
1. ด้านบุคลากร
2. ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์
3. ด้านงบประมาณ
4. ด้านการบริหารจัดการ
5. ด้านภาคีเครือข่าย

แหล่งข้อมูล/
ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครู
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม 136 คน
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครู
3. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม 136 คน

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล
แบบประเมิน
ด้านบริบทของ
โครงการฯ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ขึ้นไป หรือระดับมาก
ขึ้นไป

แบบประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการฯ

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ขึ้นไป หรือระดับมาก
ขึ้นไป
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ตำรำงที่ 15 (ต่ อ )
วัตถุประสงค์
3. เพื่อประเมินด้าน
กระบวนการของ
โครงการฯ

ประเด็นกำรประเมิน/
แหล่งข้อมูล/
ตัวแปรที่ศึกษำ
ผู้ให้ข้อมูล
ประเมินการปฏิบัติงานตาม
1. ผู้บริหารโรงเรียน
กระบวนการระบบการดูแล
2. ครู
ช่วยเหลือนักเรียน
รวม 123 คน
1. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
3. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
5. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน

เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล
แบบประเมิน
ด้านกระบวนการของ
โครงการฯ

กำรวิเครำะห์
ข้อมูล
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

เกณฑ์กำรประเมิน
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ขึ้นไป หรือระดับมาก
ขึ้นไป
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ตำรำงที่ 15 (ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. เพื่อประเมิน
ด้านผลผลิตของ
โครงการฯ

ประเด็นกำรประเมิน/
ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ประเมินผลผลิตตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
- ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
- ด้านความสามารถในการ
เรียนรู้
- ด้านการป้องกันและแก้ไข
ด้านการเรียน
- ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน
2. ด้านความพึงพอใจต่อ
โครงการ

แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครู
รวม 123 คน

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้ปกครองนักเรียน
3. นักเรียน
รวมจานวน 653 คน

เครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. แบบประเมิน
ด้านผลผลิตของ
โครงการ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

เกณฑ์กำรประเมิน

ค่าเฉลี่ย
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขึ้นไป หรือระดับมาก
ขึ้นไป

แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
โครงการฯ

ค่าเฉลี่ย
มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขึ้นไป หรือระดับมาก
ขึ้นไป
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วิธีดำเนินกำรประเมินด้ำนบริบทของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล การประเมินด้านบริบทของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 136 คน
ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน ซึง่ ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒ นา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์
1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านบริบทของโครงการ
1.3 เข้าร่วมประชุมและศึกษารายงานประชุมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
2. ขั้นออกแบบ
2.1 กาหนดจุดประสงค์ ขอบเขตข้อคาถาม รูปแบบของแบบประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมิน
2.2 สร้างแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 10 ข้อ
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280)
ได้แก่
5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
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3. ขั้นพัฒนา
3.1 นาแบบประเมินด้านบริบทของโครงการที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับจุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการพิจารณา
ดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบประเมินด้านบริบท
ของโครงการโดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1976) ผลการวิเคราะห์ พบว่า ข้อคาถามมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
3.3 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภาษาในข้ อ ค าถามให้ มี ค วามชั ด เจนและครบถ้ ว นจากนั้ น น า
แบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียน
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รวมจานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใน
การประเมินโครงการครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ที่ มี บ ริ บ ทใกล้ เ คี ย งกั น และมี ก ารด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
เช่นเดียวกัน จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557:
296) พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านบริบทของโครงการมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.760.93 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97
แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
4. ขั้นนาไปใช้และประเมินผล
นาแบบประเมินด้านบริบทของโครงการไปใช้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 136 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แจกแบบประเมินด้านบริบทโครงการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 136 คน และเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลับด้วยตนเอง
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2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินด้านบริบทของโครงการที่ได้รับมาทั้งหมด
และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์
การตัดสินผลการประเมินและการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
การสรุปผลการประเมิน การแปลความหมายพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ตัดสินผ่านเกณฑ์
หมายถึง ตัง้ แต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือระดับมากขึ้นไป
ตัดสินไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 หรือระดับปานกลางลงไป

วิธีดำเนินกำรประเมินด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 136
คน ประกอบด้ว ย รองผู้ อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน ซึง่ ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์
1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
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1.3 เข้าร่วมประชุมและศึกษารายงานประชุมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
2. ขั้นออกแบบ
2.1 กาหนดจุดประสงค์ ขอบเขตข้อคาถาม รูปแบบของแบบประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมิน
2.2 สร้างแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33
ครอบคลุมประเด็นด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริห ารจัดการ
และด้านภาคีเครือข่าย จานวน 22 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) ได้แก่
5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
3. ขั้นพัฒนา
3.1 นาแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบประเมินด้านปัจจัย
เบื้ อ งต้ น ของโครงการโดยใช้ สู ตรของ Rovinelli & Hambleton (1976) ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า
ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
3.3 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภาษาในข้ อ ค าถามให้ มี ค วามชั ด เจนและครบถ้ ว นจากนั้ น น า
แบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียน
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ รวมจานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายใน
การประเมินโครงการครั้งนี้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 33 ที่ มี บ ริ บ ทใกล้ เ คี ย งกั น และมี ก ารด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
เช่นเดียวกันจากนั้น นามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach) คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557:
296) พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.58-0.90 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.97 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
4. ขั้นนาไปใช้และประเมินผล
น าแบบประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย เบื้ อ งต้ น ของโครงการไปใช้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 136 คน เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แจกแบบประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการให้ แก่ผู้ บริห ารโรงเรียน ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 136 คน และเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลับด้วยตนเอง
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการที่ได้รับมาทั้งหมด
และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์
การตัดสินผลการประเมินและการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
การสรุปผลการประเมิน การแปลความหมายพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ตัดสินผ่านเกณฑ์
หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือระดับมากขึ้นไป
ตัดสินไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 หรือระดับปานกลางลงไป
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วิธีดำเนินกำรประเมินด้ำนกระบวนกำรของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 123
คน ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือก
แบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์
1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
1.3 เข้าร่วมประชุมและศึกษารายงานประชุมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
2. ขั้นออกแบบ
2.1 กาหนดจุดประสงค์ ขอบเขตข้อคาถาม รูปแบบของแบบประเมิน และเกณฑ์การ
ประเมิน
2.2 สร้างแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 5 ฉบับ ได้แก่ จานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 การประเมิน
กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จานวน 16 ข้อ ฉบับที่ 2 การประเมินกิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน จานวน 13 ข้อ ฉบับที่ 3 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จานวน 20 ข้อ
ฉบับที่ 4 การประเมินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน จานวน 20 ข้อ และฉบับที่ 5 การ
ประเมินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน จานวน 9 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) ได้แก่
5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
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2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. ขั้นพัฒนา
3.1 นาแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
3.2 วิ เ คราะห์ ห าค่ า ดัช นีค วามสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ ค าถามของแบบประเมิ นด้าน
กระบวนการของโครงการโดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1976) ผลการวิเคราะห์พบว่า
ข้อคาถามในฉบับที่ 1 การประเมินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จานวน 16 ข้อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 เป็นข้อ คาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้ ข้อคาถามในฉบับที่ 2 การประเมินกิจกรรม
การคัดกรองนักเรียน จานวน 13 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
ข้อคาถามในฉบับที่ 3 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน จานวน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้ ข้อคาถามในฉบับที่ 4 การประเมินกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน จานวน 20 ข้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
สามารถนาไปใช้ได้ และข้อคาถามในฉบับที่ 5 การประเมินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน จานวน 9 ข้อ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
3.3 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภาษาในข้ อ ค าถามให้ มี ค วามชั ด เจนและครบถ้ ว นจากนั้ น น า
แบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ รวมจานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการครั้งนี้ เนื่องจากเป็น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และมีการ
ดาเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นเดียวกัน จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จ าแนก และค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รตามวิ ธี ก ารของครอนบาค (Cronbach) คื อ การหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557: 296) พบว่า แบบประเมินฉบับที่ 1 มีค่า
อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.41-0.77 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.90 แบบประเมินฉบับที่ 2 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.76-0.90 และค่าสัมประสิทธิ์
ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แบบประเมินฉบับที่ 3 มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง 0.73-0.91 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 แบบ
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ประเมินฉบับที่ 4 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.45-0.76 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบ
ประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.94 และแบบประเมินฉบับที่ 5 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.610.92 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่า มีค่าความ
เชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
4. ขั้นนาไปใช้และประเมินผล
น าแบบประเมิ น ด้ า นกระบวนการของโครงการไปใช้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 136 คนเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แจกแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ รวมจานวน 123 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการที่ได้รับมา
ทั้งหมด และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่า เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนดเกณฑ์
การตัดสินผลการประเมินและการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด
การสรุปผลการประเมิน การแปลความหมายพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ตัดสินผ่านเกณฑ์
หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือระดับมากขึ้นไป
ตัดสินไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 หรือระดับปานกลางลงไป
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วิธีดำเนินกำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินโครงการ มีดังนี้
1. กลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ประเมินด้านผลผลิ ตของโครงการในประเด็นด้านคุณลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน ด้าน
เสริ มสร้ างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรีย น ปีการศึกษา 2562 จานวน 123 คน ได้แก่ รอง
ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
2. กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประเมิ น ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ โครงการ จ านวน 653 คน ได้ แ ก่
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน จานวน 13 คน ได้มาโดยการคัด เลื อ กแบบเจาะจง และ
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และนักเรียน จานวน 320 คน ได้มาโดยใช้ตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 3 ฉบับ
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
2.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33
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กำรสร้ำงและหำคุณภำพเครือ่ งมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร
1. แบบประเมินผลผลิตของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีขั้นตอนการสร้าง
ดังนี้
1.1 ขั้นวิเคราะห์
1.1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
1.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่ เ กี่ยวข้ อ งกับ การประเมิ น ด้ านผลผลิ ต ของ
โครงการ
1.1.3 เข้าร่วมประชุมและศึกษารายงานประชุมการดาเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
1.2 ขั้นออกแบบ
1.2.1 กาหนดจุ ดประสงค์ ขอบเขตข้อคาถาม รูปแบบของแบบประเมิน และ
เกณฑ์การประเมิน
1.2.2 สร้างแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยเป็นการประเมินความคิดเห็นต่อผลผลิตตามสภาพจริงที่
เกิดขึ้นกับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการในประเด็นด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน และด้านเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน จานวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 280) ได้แก่
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
1.3 ขั้นพัฒนา
1.3.1 นาแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
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+1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่า ข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
1.3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบประเมิน
ด้านผลผลิตของโครงการโดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1976) ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ข้อคาถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
1.3.3 ปรับปรุงแก้ไขภาษาในข้อคาถามให้มีความชัดเจนและครบถ้วนจากนั้นนา
แบบประเมินไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารและครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อาเภอท่าตูม
จังหวัดสุรินทร์ รวมจานวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการครั้งนี้ เนื่องจากเป็น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และมีการ
ดาเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นเดียวกัน จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จ าแนก และค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยใช้ สู ต รตามวิ ธี ก ารของครอนบาค (Cronbach) คื อ การหาค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ , 2557: 296) พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมิน
ด้านผลผลิ ต ของโครงการมีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.60-0.90 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมิน ทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่ามีค่า ความเชื่อ มั่น สู ง
สามารถนาไปใช้ได้
1.4 ขั้นนาไปใช้และประเมินผล
นาแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการไปใช้กับครูโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
จานวน 122 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แบบประเมิน ควำมพึงพอใจต่อ โครงกำรพั ฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
2.1 ขั้นวิเคราะห์
2.1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีความพึงพอใจและการสร้าง
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการ
2.1.3 เข้าร่วมประชุมและศึกษารายงานการประชุมการดาเนิน โครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
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2.2 ขั้นออกแบบ
2.2.1 กาหนดจุ ดประสงค์ ขอบเขตข้อคาถาม รูปแบบของแบบประเมิน และ
เกณฑ์การประเมิน
2.2.2 สร้ า งแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 :
280) จานวน 3 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมในประเด็นด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น และด้านผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน และกาหนดระดับความคิดเห็ น ในแบบ
ประเมินความพึงพอใจโดยมีลักษณะการให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
1) แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 26 ข้อ
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ โครงการพัฒ นา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 26 ข้อ
3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ โครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จานวน 26 ข้อ
2.3 ขั้นพัฒนา
2.3.1 นาแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ฉบับที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน
5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับ จุดประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) และกาหนดคะแนนการ
พิจารณาดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 292)
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
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2.3.2 วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามของแบบประเมิน
ความพึงพอใจโดยใช้สูตรของ Rovinelli & Hambleton (1976) ผลการวิเคราะห์พบว่า
1) ข้อ ค าถามในแบบประเมิน ความพึง พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถาม
ที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
2) ข้อ คาถามในแบบประเมิน ความพึงพอใจของผู้ป กครองนัก เรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
3) ข้อ ค าถามในแบบประเมิน ความพึง พอใจของนัก เรีย นต่อ โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 เป็นข้อคาถามที่ใช้ได้สามารถนาไปใช้ได้
2.3.3 ปรับปรุงแก้ไขภาษาในข้อคาถามให้มีความชัดเจนและครบถ้วนจากนั้นนา
แบบประเมิน ไปทดลองใช้ (Try out) กับ คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน จานวน 13 คน
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 30 คน และนักเรียน จานวน 30 คน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการประเมินโครงการครั้งนี้ เนื่องจากเป็น
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน และมีการ
ดาเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเช่นเดียวกัน จากนั้นนามาวิเคราะห์หาค่าอานาจ
จ าแนก และค่า ความเชื่อ มั ่น โดยใช้ส ูต รตามวิธ ีก ารของครอนบาค (Cronbach) คือ การหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficient) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 296) ผลการวิเคราะห์พบว่า
1) ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.41-0.95 แสดงว่า
ทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
2) ข้ อ ค าถามในแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนัก เรีย นต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.75-0.95 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้
และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่น
สูง สามารถนาไปใช้ได้
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3) ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 มี ค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง 0.64-0.89 แสดงว่ า ทุ ก ข้ อ ใช้ ไ ด้ และค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมิน ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่ นสู ง
สามารถนาไปใช้ได้
2.4 ขั้นนาไปใช้และประเมินผล นาแบบประเมิน ความพึงพอใจทั้ง 3 ฉบับ ไปใช้กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน จานวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และ
นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 320 คน เพื่อเก็บรวบความข้อมูลต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ประเมินได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้
1. แจกแบบประเมิน ด้านผลผลิ ต ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนัก เรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 122
คน และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง
2. แจกแบบประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 13 คน
ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จานวน 320 คน รวม
จานวน 653 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลกลับด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมินทั้งหมด และนามาวิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกาหนด
เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินและการแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 69)
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความคิดเห็น/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
การสรุปผลการประเมิน การแปลความหมายพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
ตัดสินผ่านเกณฑ์
หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 หรือระดับมากขึ้นไป
ตัดสินไม่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง ตั้งแต่ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 หรือระดับปานกลางลงไป

บทที่ 4
ผลการประเมินโครงการ
การประเมิ น โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 ผู้ ประเมินนาเสนอผลการ
ประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของการประเมินโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ตอนที่ 1 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
การประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นการประเมินความ
สอดคล้ อ งในประเด็ น นโยบายการศึ ก ษา หลั ก การและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการ และ
เป้าหมายของโครงการ โดยประเมินจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมจานวน 136 คน ผลการประเมินมีดังนี้
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
1. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน
4. หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จในการเรียน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งส่งเสริมทักษะ
ชีวิตและคุ้มครองนักเรียน
8. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ถูกวิธี และทันเวลา
9. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตรงตามศักยภาพ
10. โครงการมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เฉลี่ย

n = 136
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. สอดคล้อง ประเมิน > 3.51
4.68 0.47 มากทีส่ ุด
ผ่าน

4.65

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.65

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.64

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.66

0.47

มากที่สุด

ผ่าน

4.64

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.65

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.64

0.40

มากที่สุด

ผ่าน
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จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.64, S.D. = 0.40) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ทุกรายการมีระดับความสอดคล้องอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยประเด็ น การประเมิ น ที่ มี ร ะดั บ ความสอดคล้ อ งสู ง สุ ด คื อ โครงการมี ค วาม
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̅ = 4.68, S.D. = 0.40) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งส่งเสริม
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน (x̅ = 4.66, S.D. = 0.47) ส่วนประเด็นประเมินที่มีระดับความ
สอดคล้ องต่าสุ ด คือ หลั กการและเหตุผลของโครงการสอดคล้ องกับสภาพปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา และโครงการมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(x̅ = 4.60, S.D. = 0.49)

ตอนที่ 2 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
การประเมิ น ด้า นปั จ จั ย เบื้ องต้น ของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ เป็นการประเมินความเหมาะสมในประเด็นด้านบุคลากร ด้านสื่อและ
วัส ดุอุป กรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริห ารจัดการ และด้านภาคีเครือข่าย โดยประเมินจาก
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจานวน 136 คน ผลการประเมิน
มีดังนี้
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ตารางที่ 17 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยรวม
รายการ
ด้านบุคลากร
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
ด้านงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านภาคีเครือข่าย
เฉลี่ย

n = 136
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. เหมาะสม ประเมิน > 3.51
4.48 0.44
มาก
ผ่าน
4.31 0.50
มาก
ผ่าน
4.34 0.53
มาก
ผ่าน
4.41 0.45
มาก
ผ่าน
4.63 0.43 มากทีส่ ุด
ผ่าน
4.43 0.38
มาก
ผ่าน

จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.43, S.D. = 0.38) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นที่มีผลการประเมินสูงสุด
คือ ด้านภาคีเครือข่าย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.43) รองลงมา คือ
ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = 0.44) ด้านการบริหารจัดการ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.45) ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.34, S.D. = 0.53) และด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.31, S.D. = 0.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้บริหารและครูมีความพร้อมในการให้ความรู้
และรับผิดชอบตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้บริหารและครูมปี ระสบการณ์ในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองและงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ มีการทางาน
เป็นทีม และอานวยความสะดวกในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
เฉลี่ย
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
6. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้
ในกิจกรรมของโครงการมีความเหมาะสม
เพียงพอ และทันสมัย
7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้
สาหรับใช้งานมีความเหมาะสม
8. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้มี
คุณภาพตรงวัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่
ละกิจกรรม

n = 136
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. เหมาะสม ประเมิน > 3.51
4.55

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.48

0.53

มาก

ผ่าน

4.54

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.48

0.54

มาก

ผ่าน

4.33

0.61

มาก

ผ่าน

4.48

0.44

มาก

ผ่าน

4.35

0.60

มาก

ผ่าน

4.32

0.61

มาก

ผ่าน

4.32

0.59

มาก

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
รายการ
9. มีการบารุงรักษา ดูแลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และสื่อการเรียนรู้ให้ใช้งานได้ดี
10. การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อ
การเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมมีความคล่องตัว
และยืดหยุ่น
เฉลี่ย
ด้านงบประมาณ
11. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการมีเพียงพอและเหมาะสม
12. การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมมีความคล่องตัว และยืดหยุ่น
13. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสมและเพียงพอ
14. การบริหารจัดการงบประมาณมีความชัดเจน
โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้
เฉลี่ย
ด้านการบริหารจัดการ
15. การบริหารงานโครงการและการมอบหมาย
งานมีความชัดเจน และเหมาะสม
16. การประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องมีความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
17. การอานวยความสะดวกและการเตรียม
ความพร้อมด้านต่างๆ ในการดาเนินงาน
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
18. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในโครงการมี
ความเหมาะสม
เฉลี่ย

n = 136
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. เหมาะสม ประเมิน > 3.51
4.30 0.58
มาก
ผ่าน
4.27

0.56

มาก

ผ่าน

4.31

0.50

มาก

ผ่าน

4.29

0.63

มาก

ผ่าน

4.30

0.62

มาก

ผ่าน

4.37

0.63

มาก

ผ่าน

4.40

0.62

มาก

ผ่าน

4.34

0.53

มาก

ผ่าน

4.29

0.57

มาก

ผ่าน

4.33

0.60

มาก

ผ่าน

4.33

0.61

มาก

ผ่าน

4.68

0.47

มากที่สุด

ผ่าน

4.41

0.45

มาก

ผ่าน
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ตารางที่ 18 (ต่อ)
รายการ
ด้านภาคีเครือข่าย
19. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือใน
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
21. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
22. ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

n = 136
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. เหมาะสม ประเมิน > 3.51
4.65

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.65

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.63
4.43

0.43
0.38

มากที่สุด
มาก

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.43, S.D. = 0.38) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า
ด้านบุคลากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = 0.44) โดยประเด็น
ประเมินที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ ความสาคัญ กับ
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.55,
S.D. = 0.53) และประเด็นประเมินที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ มี
การทางานเป็นทีม และอานวยความสะดวกในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.61)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31, S.D. = 0.50)
โดยประเด็นประเมินที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ใน
กิจ กรรมของโครงการมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.35, S.D. = 0.60) และประเด็นประเมินที่มีความเหมาะสมต่าสุด คือ การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์
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เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมมีความคล่องตัว และยืดหยุ่น มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (x̅ = 4.27, S.D. = 0.56)
ด้านงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.34, S.D. = 0.53) โดยประเด็น
ประเมินที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ การบริหารจัดการงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส่ สามารถ
ตรวจสอบได้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62) และประเด็นประเมินที่มี
ความเหมาะสมต่าสุด คือ งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีเพียงพอและเหมาะสม มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D. = 0.63)
ด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.41, S.D. = 0.45) โดยประเด็น
ประเมินที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68, S.D. = 0.47) และประเด็นประเมินที่มีความเหมาะสม
ต่าสุด คือ การบริหารงานโครงการและการมอบหมายงานมีความชัดเจน และเหมาะสม มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.29, S.D. = 0.57)
ด้านภาคีเครื อข่ าย มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุ ด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.43) โดย
ประเด็นประเมินที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.65, S.D. = 0.48) และประเด็น
ประเมิน ที่มีความเหมาะสมต่าสุ ด คือ ผู้ ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.60, S.D. = 0.49)

ตอนที่ 3 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
การประเมิ น ด้ า นกระบวนการของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ เป็น การประเมินการปฏิบัติ ง านตามกระบวนการระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา ด้านการป้องกันและแก้ไข และด้านการส่งต่อนักเรียน โดยประเมินจากผู้บริหาร
โรงเรียนและครู รวมจานวน 123 คน ผลการประเมินมีดังนี้
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยรวม
รายการ
กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
เฉลี่ย

n = 123
x̅ S.D.
4.57 0.38
4.56 0.41
4.50 0.41
4.50 0.43
4.42 0.55
4.51 0.05

ระดับ
การผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มาก
ผ่าน
มาก
ผ่าน
มาก
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน

จากตารางที่ 19 พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33 โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.51, S.D. = 0.05) ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนดไว้ โดยกิจกรรมที่มีร ะดับ การปฏิบัติสูงสุ ด คือ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุค คล
มีระดับการปฏิบั ติอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (x̅ = 4.57, S.D. = 0.38) กิจกรรมการคัดกรองนัก เรี ยน
มีร ะดับ การปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.41) กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒนา
มีระดับการปฏิบั ติอยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.41) กิจกรรมการป้องกันและแก้ ไ ข
มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50, S.D. = 0.43) และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน มีระดับ
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.55) ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล
รายการ
การวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล
การดาเนินงาน (Do)
4. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจาก
ระเบียนสะสม
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SQD) และการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลจากการสัมภาษณ์นักเรียน
7. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาการ
ด้านสังคมของนักเรียน
8. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. ศึกษาข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน
การนิเทศติดตาม (Check)
10. นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามแนวทางที่กาหนด
11. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
12. ประชุมเพื่อวิพากย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาในครั้งต่อไป

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.72

0.45

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.66

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.55

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.61

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.52

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.56

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.59
4.58

0.51
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.48

0.50

มาก

ผ่าน

4.51
4.54

0.53
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
รายการ
การปรับปรุงพัฒนา (Act)
13. สรุปผลการดาเนินงานการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
14. จัดทารายงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
15. จัดทาสารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการคัดกรอง
นักเรียน
16. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
เฉลี่ย

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.56

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

4.54
4.52

0.55
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.54

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.57 0.38 มากที่สุด

ผ่าน

จากตารางที่ 20 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.57,
S.D. = 0.38) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด
คือ ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.72, S.D. = 0.45) รองลงมา คือ จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.66, S.D. = 0.48) ส่วนประเมินด้านที่มีระดับ
การปฏิบัติต่าสุด คือ นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางที่กาหนด
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.48, S.D. = 0.50)
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ตารางที่ 21 ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียน
2. กาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล
การคัดกรองนักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. วิเคราะห์ข้อมูลระเบียนสะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรม
นักเรียน (SQD) และการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น
ผู้เลี้ยงดู บุคคลแวดล้อมนักเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้อมนักเรียน
และสังคม
7. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ ใน
ระดับห้องเรียนและระดับชั้น
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
8. นิเทศติดตามการดาเนินงานการคัดกรอง
นักเรียนตามแนวทางที่กาหนด
9. ประเมินความก้าวหน้า และบันทึกข้อมูลการ
คัดกรองนักเรียนเป็นปัจจุบัน

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.60
4.59
4.53

0.49
0.49
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.54
4.59

0.52
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.59

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.55

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.49

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
รายการ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
10. สรุปผลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล
ระดับห้องเรียน และระดับชั้นเรียน
11. จัดทาสารสนเทศการคัดครองนักเรียน และ
นาไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไข
ปัญหานักเรียน
12. จัดทารายงานผลการคัดกรองนักเรียน
13. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
เฉลี่ย

x̅

S.D.

ระดับ
การผ่านเกณฑ์
การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51

4.56

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.56

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.51
4.47

0.50
0.52

มากที่สุด
มาก

ผ่าน
ผ่าน

4.56

0.41

มากที่สุด

ผ่าน

จากตารางที่ 21 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
กิ จ กรรมการคั ด กรองนั ก เรี ย น โดยรวมมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.56,
S.D. = 0.41) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด
คือ ประเมินความก้าวหน้า และบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเป็นปัจจุบัน มีการปฏิบัติในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.63, S.D. = 0.49) รองลงมา คือ ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียน มีการ
ปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. = 0.49) ส่วนประเมินด้านที่มีระดับการปฏิบัติ ต่าสุด คือ
รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.47,
S.D. = 0.52)
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
รายการ

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51

ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
4.48
และแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่า
4.59
และความจาเป็นของการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และ 4.54
ผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 4.49
และพัฒนานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน
4.54
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
4.41
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
4.48
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริม
4.47
และพัฒนานักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9.1 กิจกรรมโฮมรูม
4.53
9.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
4.51
(Classroom meeting)
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
4.56
9.4 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4.49

0.58

มาก

ผ่าน

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

0.59

มาก

ผ่าน

0.62

มากที่สุด

ผ่าน

0.63
0.64
0.58

มาก
มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.59
0.58

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

0.55
0.61

มากที่สุด
มาก

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
รายการ

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.43 0.60
มาก
ผ่าน

9.5 กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกาย
นักเรียน
9.6 กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิต
4.40
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ
9.7 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
4.46
10. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติว 4.46
โอเน็ต ม.3 และ ม.6
10.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
4.48
10.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
4.47
10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
4.47
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
4.46
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
4.44
และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4.53
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
4.53
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
4.56
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงาน
4.52
การดาเนินงานในโอกาสต่างๆ

0.55

มาก

ผ่าน

0.55

มาก

ผ่าน

0.55

มาก

ผ่าน

0.56
0.53
0.53

มาก
มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.53
0.57

มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน

0.53
0.58
0.53
0.56

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
รายการ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างการดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการ
ดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน
เฉลี่ย

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.54

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

4.51

0.55

มากที่สุด

ผ่าน

4.52

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.53
4.50

0.52
0.41

มากที่สุด
มาก

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50, S.D.
= 0.41) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ
สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็นของการส่งเสริมและพัฒนานัก เรียน มีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.56) รองลงมา คือ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
และกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.53;
x̅ = 4.56, S.D. = 0.56) ส่วนประเมินด้านที่มีระดับการปฏิบัติต่าสุด คือ กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนา
พัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ มีการปฏิบัติในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = 0.55)
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์
และแนวทางการดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่า
และความจาเป็นของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน
3. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่
และผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน
และภาคีเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ด้านการเรียน
9.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
9.2 กิจกรรมการแนะแนวและการให้การ
ปรึกษาเบื้องต้น
9.3 การให้ทุนการศึกษา

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.49

0.59

มาก

ผ่าน

4.56

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.56

มากที่สุด

ผ่าน

4.52

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.46
4.54
4.55

0.58
0.52
0.55

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.54
4.48

0.53
0.50

มากที่สุด
มาก

ผ่าน
ผ่าน

4.48

0.56

มาก

ผ่าน
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รายการ
10. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน
10.1 กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการ
เรียนการสอนสาระการเรียน
10.2 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน
10.3 กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และ
ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
10.4 กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
10.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์
10.6 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่าย
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงาน
การดาเนินงานในโอกาสต่างๆ

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.51

0.61

มากที่สุด

ผ่าน

4.49

0.59

มาก

ผ่าน

4.49
4.49

0.56
0.58

มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน

4.49

0.58

มาก

ผ่าน

4.45
4.47

0.58
0.56

มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน

4.49
4.50
4.50
4.48

0.55
0.53
0.56
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 23 (ต่อ)
รายการ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างการดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการ
ดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน
เฉลี่ย

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.46

0.59

มาก

ผ่าน

4.45

0.62

มาก

ผ่าน

4.46

0.60

มาก

ผ่าน

4.47
4.50

0.60
0.43

มาก
มาก

ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 23 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.50,
S.D. = 0.43) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด
คือ ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.51)
รองลงมา คือ แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรม
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = (Mean = 4.59, S.D. = 0.56) ส่วนประเมินด้านที่มีระดับการ
ปฏิบัติต่าสุด คือ ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.45, S.D. = 0.62)
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ตารางที่ 24 ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการส่งต่อนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2. กาหนดข้อมูลการช่วยเหลือเบื้องต้น และ
แนวทางการส่งต่อภายใน/ภายนอกโรงเรียน
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อภายใน/
ภายนอกโรงเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ดาเนินการส่งต่อภายใน
4.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ
นักเรียน และข้อมูลด้านการเรียน
4.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถาม
ปัญหา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
4.3 สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหาและให้
คาปรึกษาปรับแก้ไขพฤติกรรม
4.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความ
จาเป็นที่ต้องส่งต่อ
4.5 ประสานงานกับครูในการช่วยเหลือและ
ส่งต่อภายในโรงเรียน
4.6 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียน
และวิธีการช่วยเหลือในแบบบันทึกการ
ส่งต่อ
4.7 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อพบครู
และรับการช่วยเหลือ

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.43

0.59

มาก

ผ่าน

4.46

0.59

มาก

ผ่าน

4.42

0.63

มาก

ผ่าน

4.38

0.65

มาก

ผ่าน

4.40

0.65

มาก

ผ่าน

4.39

0.67

มาก

ผ่าน

4.40

0.67

มาก

ผ่าน

4.41

0.68

มาก

ผ่าน

4.44

0.65

มาก

ผ่าน

4.41

0.66

มาก

ผ่าน
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
รายการ
5. ดาเนินการส่งต่อภายนอกโรงเรียน
5.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ครอบครัว การได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
5.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถาม
ปัญหา และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา
5.3 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความ
จาเป็นที่ต้องส่งต่อภายนอก
5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งต่อ
ภายนอกโรงเรียน
5.5 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียน
และวิธีการช่วยเหลือในแบบบันทึกการ
ส่งต่อภายนอก
5.6 นัดหมายและดาเนินการส่งต่อนักเรียนไป
ยังเครือข่ายภายนอกโรงเรียนเพื่อบาบัด
กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
6. ติดตามผลการช่วยเหลือของครูภายใน
โรงเรียน
7. ติดตามผลการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
8. ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนา
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
9. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือและส่งต่อ
นักเรียน
เฉลี่ย

n = 123
ระดับ
การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การปฏิบัติ ประเมิน > 3.51
4.41

0.63

มาก

ผ่าน

4.40

0.64

มาก

ผ่าน

4.42

0.61

มาก

ผ่าน

4.41

0.69

มาก

ผ่าน

4.43

0.64

มาก

ผ่าน

4.42

0.61

มาก

ผ่าน

4.46

0.62

มาก

ผ่าน

4.43

0.64

มาก

ผ่าน

4.47

0.64

มาก

ผ่าน

4.47

0.62

มาก

ผ่าน

4.42

0.55

มาก

ผ่าน
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จากตารางที่ 24 พบว่า ผลการประเมินกระบวนการระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.55)
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ สรุปและ
รายงานผลการช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = 0.62)
รองลงมา คือ ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.49, S.D. = 0.64) ส่วนประเมินด้านที่มีระดับการปฏิบั ติต่าสุด คือ ศึกษา
ประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพนักเรียน และข้อมูลด้านการเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38,
S.D. = 0.65)

ตอนที่ 4 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์
การประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ เป็นการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามสภาพจริงที่จากการดาเนินงาน
โครงการซึ่งประเมินจากรองผู้อานวยการ จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน และการประเมินความ
พึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยประเมินจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และนักเรียน จานวน 320 คน ผลการ
ประเมินมีดังนี้
1. การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
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ตารางที่ 25 ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ว ยเหลื อ นั กเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยรวม
รายการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านความสามารถในการเรียนรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
เฉลี่ย

n = 123
ระดับ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การประเมิน ประเมิน > 3.51
4.73 0.33 มากที่สุด
ผ่าน
4.75 0.32 มากที่สุด
ผ่าน
4.78 0.37 มากที่สุด
ผ่าน
4.77 0.35 มากที่สุด
ผ่าน
4.75 0.22 มากที่สุด
ผ่าน

จากตารางที่ 25 พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิ ตของโครงการพัฒ นาระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33 โดยรวมมีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75, S.D. = 0.22) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน (x̅ = 4.78,
S.D. = 0.37) รองลงมา คือ ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน (x̅ = 4.77, S.D. =
0.35) ด้านความสามารถในการเรียนรู้ (x̅ = 4.75, S.D. = 0.32) และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน (x̅ = 4.73, S.D. = 0.33) ตามลาดับ
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ตารางที่ 26 ผลการประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั กเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ

n = 123
ระดับ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การประเมิน ประเมิน > 3.51

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 4.85
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกได้อย่าง 4.73
อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้าหนักและส่วนสูง
4.83
ตามเกณฑ์มาตรฐาน และรู้จักดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง
4. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
4.73
5. นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
4.68
6. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
4.69
โรงเรียน ชุมชน สังคม ได้อย่างเหมาะสม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่
4.70
ของตนเองที่มีต่อครอบครัว
8. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ 4.71
ประเพณีและวัฒนธรรมของสถานศึกษาและ
ชุมชน
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
4.64
เฉลี่ย
4.73

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

0.38

มากที่สุด

ผ่าน

0.44
0.47
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

0.46

มากที่สุด

ผ่าน

0.46

มากที่สุด

ผ่าน

0.48 มากที่สุด
0.33 มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
รายการ
ด้านความสามารถในการเรียนรู้
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ตามที่สถานศึกษากาหนด
11. นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านอยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น
12. นักเรียนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ใน
ระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา
คอมพิวเตอร์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจ
ในตนเอง และการรอบรู้ธรรมชาติ
เฉลี่ย
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
13. นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือให้ประสบความสาเร็จด้านการเรียน
14. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับการ
จัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
เฉลี่ย
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
15. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านการบูรณาการทักษะชีวิตการ
เรียนการสอนสาระการเรียน กิจกรรม/
โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
16. นักเรียนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
17. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้าน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้รับการช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหาทั้งหมด

n = 123
ระดับ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การประเมิน ประเมิน > 3.51
4.77

0.42

มากที่สุด

ผ่าน

4.74

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.75

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.75 0.32 มากที่สุด

ผ่าน

4.81

0.39

มากที่สุด

ผ่าน

4.75

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.78 0.37 มากที่สุด

ผ่าน

4.76

0.43

มากที่สุด

ผ่าน

4.73

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.86

0.35

มากที่สุด

ผ่าน

124
ตารางที่ 26 (ต่อ)
รายการ
18. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็น
อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
19. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติพ
และหลีกเลี่ยงความรุนแรงของโรคภัย อุบัติภัย
และปัญหาทางเพศ
20. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย

n = 123
ระดับ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. การประเมิน ประเมิน > 3.51
4.75 0.45 มากที่สุด
ผ่าน
4.75

0.44

มากที่สุด

ผ่าน

4.79 0.41 มากที่สุด
4.77 0.35 มากที่สุด
4.75 0.22 มากทีส่ ุด

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 26 พบว่า ผลการประเมินด้านผลผลิ ตต่อโครงการพัฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.75, S.D. = 0.22) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินด้านผลผลิตแต่ละด้านพบว่า
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
( x̅ = 4.73, S.D. = 0.33) โดยประเด็ นการประเมิ น ที่มี ร ะดั บความคิ ด เห็ นสู ง สุ ด คื อ นั ก เรี ย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.85, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ นักเรียนมีพัฒ นาการด้านน้าหนักและส่ว นสู งตามเกณฑ์
มาตรฐาน และรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.83,
S.D. = 0.38) ส่วนประเด็นการประเมินด้านที่มีผลการประเมินต่าสุด คือ นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.64, S.D. = 0.48)
ด้านความสามารถในการเรียนรู้ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75,
S.D. = 0.32) โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.77, S.D. = 0.42)
รองลงมา คือ นักเรียนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา
คอมพิวเตอร์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจในตนเอง และการรอบรู้ธรรมชาติ มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75, S.D. = 0.44) ส่วนประเด็นการประเมินด้านที่มีผลการประเมินต่าสุด คือ
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นั ก เรี ย นมี ส มรรถนะผู้ เ รี ย น 5 ด้ า นอยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(x̅ = 4.74, S.D. = 0.44)
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.78, S.D. = 0.37) โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ นักเรียนกลุ่มที่มี
ปัญหาด้านการเรียนได้รับการช่วยเหลือให้ประสบความสาเร็จด้านการเรียน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (x̅ = 4.81, S.D. = 0.39) และประเด็นการประเมินด้านที่มีผลการประเมินต่าสุด คือ
นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่ วถึง และเท่าเทียม มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.75, S.D. = 0.44)
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.77, S.D. = 0.35) โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมด
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.86, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ นักเรียนสามารถดูแล
ช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.79, S.D. = 0.41) ส่วนประเด็น
การประเมินด้านที่มผี ลการประเมินต่าสุด คือ นักเรียนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.73, S.D. = 0.44)
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงนักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
1. นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับที่สู งขึ้น กว่ าปี
การศึกษาที่ผ่านมา
ตารางที่ 27 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา
2561
72.35
60.16
67.24
74.98
86.01
82.81
84.93
68.86
74.67

2562
83.22
71.85
77.91
86.5
97.05
94.27
95.41
79.38
85.70

ผลต่าง
10.87
11.69
10.67
11.52
11.04
11.46
10.48
10.52
11.03

จากตารางที่ 27 พบว่า โดยรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.67 และปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.70 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.03
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2. นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 3 มีผ ลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้น พื้ น ฐาน
(O-NET) ที่สูงขึ้น

ภาพที่ 6 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2560-2562
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3. นั กเรี ย นชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 6 มีผ ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้ น ฐาน
(O-NET) ที่สูงขึ้น

ภาพที่ 7 ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ประจาปีการศึกษา 2560-2562
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
1. นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส มผ ที่ลดลง
ตารางที่ 28 จานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

จานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ (ตัว)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
103
53
212
72
104
36
90
37
26
25
62
10
160
41
162
58
919
332

ผลพัฒนาการ
50
140
68
53
1
52
119
104
587

จากตารางที่ 28 พบว่า โดยรวม ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมี ผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ
ทั้งหมด 332 ตัว และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมี ผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ทั้งหมด 919 ตัว เมื่อ
เปรียบเทียบสรุปผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
พบว่า นักเรียนมีจานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ลดลง 587 ตัว
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2. จานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
จานวนนักเรียนที่มีตัวตนและได้เลื่อนชั้น ประจาปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
ตารางที่ 29 จานวนนักเรียนที่มีตัวตนและได้เลื่อนชั้น ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
รวม

1
2
3
4
5
6

จานวนนักเรียน
398
375
362
243
252
247
1,877

หมายเหตุ
นักเรียนซ้าชั้น 2 คน
นักเรียนซ้าชั้น 7 คน
นักเรียนซ้าชั้น 11 คน

นักเรียนซ้าชั้น 20 คน

จากตารางที่ 29 พบว่า จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,877 คน มีนักเรียนได้เลื่อนชั้นจานวน
1,857 คน และมีนักเรียนช้าชั้นจานวน 20 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 7 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 11 คน
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3. จ านวนนั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษาและออกกลางคั น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
ตารางที่ 30 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาและออกกลางคัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- จบการศึกษารอบแรก (31 มีนาคม 2563)
- จบการศึกษาเพิ่มเติม (8 มิถุนายน 2563)
- ยังไม่จบการศึกษา
- ออกกลางคัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- จบการศึกษารอบแรก (31 มีนาคม 2563)
- จบการศึกษาเพิ่มเติม (8 มิถุนายน 2563)
- ยังไม่จบการศึกษา
- ออกกลางคัน
รวม

จานวนนักเรียน
354
288
28
26
12
246
236
7
2
1
600

จากตารางที่ 30 พบว่า ปีการศึกษา 2562 จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด
345 คน มีนักเรียนจบการศึกษา จานวน 316 คน ยังไม่ จบการศึกษา จานวน 26 คน และมีนักเรียน
ออกกลางคัน 12 คน และจ านวนนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 246 คน มีนักเรียนจบ
การศึกษา จานวน 243 คน ยังไม่จบการศึกษา จานวน 2 คน และมีนักเรียนออกกลางคัน 1 คน
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2. การประเมิน ความพึงพอใจต่อโครงการพั ฒนาระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือนั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ตารางที่ 31 ผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนัก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
โดยรวม
รายการ

n

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียน
เฉลี่ย

13
320
320
653

x̅

S.D.

4.55 0.33
4.61 0.32
4.62 0.32
4.59 0.04

ระดับความ การผ่านเกณฑ์
พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน
มากที่สุด
ผ่าน

จากตารางที่ 31 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.04) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่
กาหนดไว้ เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่ม พบว่า ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน
( x̅ = 4.62, S.D. = 0.32) ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น ( x̅ = 4.61, S.D. = 0.32) และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̅ = 4.55, S.D. = 0.33) ตามลาดับ
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ตารางที่ 32 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

n = 13
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.46

0.52

มาก

ผ่าน

4.46

0.52

มาก

ผ่าน

4.38

0.51

มาก

ผ่าน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
รายการ
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมี
ความจาเป็นและเหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อ
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
12. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนา
นักเรียนได้ดี
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน
14. ท่านมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน
ภายใน/ภายนอกนักเรียน
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

n = 13
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.46 0.52
มาก
ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.54

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.69

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 32 (ต่อ)
รายการ
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่
ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวน
ลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่ายนาไปสู่
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ
เฉลี่ย

n = 13
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.62 0.51 มากที่สุด
ผ่าน
4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.69

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.31

0.85

มาก

ผ่าน

4.54
4.54

0.52
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.38

0.51

มาก

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.69

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

4.55

0.33

มากที่สุด

ผ่าน
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จากตารางที่ 32 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
(x̅ = 4.55, S.D. = 0.33) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยประเด็นการประเมินที่มีระดับความ
พึงพอใจสูงสุด คือ (1) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน (2) นักเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (3) นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅ = 4.69, S.D. = 0.48) และประเด็นประเมิน ที่มีระดับความพึงพอใจต่าสุด คือ จานวน
นักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
(x̅ = 4.31, S.D. = 0.85)
ตารางที่ 33 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.54

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.57

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

137
ตารางที่ 33 (ต่อ)
รายการ

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.57 0.50 มากที่สุด
ผ่าน

5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 4.57
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
4.57
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ
4.63
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมี 4.57
ความจาเป็นและเหมาะสมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อ
4.57
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้
4.56
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

0.60

มากที่สุด

ผ่าน

0.60

มากที่สุด

ผ่าน

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

0.57

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
รายการ
12. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็นประโยชน์ ช่วย
พัฒนานักเรียนได้ดี
13. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อ
นักเรียน ภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
ระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่
ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวน
ลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.55 0.57 มากที่สุด
ผ่าน

4.57

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

4.61

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.52

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.65

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.70

0.46

มากที่สุด

ผ่าน

4.66

0.47

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.65
4.65

0.55
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.69

0.46

มากที่สุด

ผ่าน
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ตารางที่ 33 (ต่อ)
รายการ
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่ายนาไปสู่
ความร่วมมือด้านต่างๆ
เฉลี่ย

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.53 0.50 มากที่สุด
ผ่าน
4.70

0.46

มากที่สุด

ผ่าน

4.64

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.61

0.32

มากที่สุด

ผ่าน

จากตารางที่ 33 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการ
พัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.61, S.D. = 0.32)
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ โดยประเด็ น การประเมิ นที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ
(1) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น (2) นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. = 0.46) และประเด็นประเมินที่มีระดับความพึงพอใจต่าสุด คือ
นั ก เรี ย นรู้ จั ก ดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของตนเอง มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( x̅ = 4.53,
S.D. = 0.50)
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ตารางที่ 34 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.60

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.58

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.64

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.63

0.48

มากที่สุด

ผ่าน
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n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.59 0.49 มากที่สุด
ผ่าน

8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจาชั้น
4.64
ครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
4.65
นักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้
4.63
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและ
4.67
พัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนา
นักเรียนได้ดี
13. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการป้องกัน
4.68
และแก้ไขปัญหานักเรียน
14. นักเรียนร่วมรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน 4.65
ภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
4.56
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่าง 4.69
ทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
4.59
ระดับที่สูงขึ้น

0.48

มากที่สุด

ผ่าน

0.58

มากที่สุด

ผ่าน

0.68

มากที่สุด

ผ่าน

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

0.50

มากที่สุด

ผ่าน

0.51

มากที่สุด

ผ่าน

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

0.54

มากที่สุด

ผ่าน

0.49

มากที่สุด

ผ่าน
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18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่
ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวน
ลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้
ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่ายนาไปสู่
ความร่วมมือด้านต่าง ๆ
เฉลี่ย

n = 320
ระดับความ การผ่านเกณฑ์
x̅ S.D. พึงพอใจ ประเมิน > 3.51
4.70 0.50 มากที่สุด
ผ่าน
4.59

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.58
4.64

0.56
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.60

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.59

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.58

0.49

มากที่สุด

ผ่าน

4.61

0.53

มากที่สุด

ผ่าน

4.62

0.32

มากที่สุด

ผ่าน

จากตารางที่ 34 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.62, S.D. = 0.32) ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ โดยประเด็ น การประเมิ น ที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.70, S.D. =
0.50) และประเด็นประเมินที่มีระดับความพึงพอใจต่าสุด คือ การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.53)
สรุปผลการประเมินโครงการ
ตารางที่ 35 สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

0.40
0.38
0.05

ระดับ
การประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

การผ่านเกณฑ์
ประเมิน > 3.51
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

4.71
4.59

0.21
0.04

มากที่สุด
มากที่สุด

ผ่าน
ผ่าน

4.58

0.12

มากที่สุด

ผ่าน

รายการ

n

x̅

S.D.

ด้านบริบท
ด้านปัจจัยเบื้องต้น
ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิต
- ผลการประเมินด้านผลผลิต
- ผลการประเมินความพึง
พอใจ
ค่าเฉลี่ย

136
136
123

4.64
4.43
4.51

123
635

จากตารางที่ 35 พบว่า ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, S.D. = 0.12) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.67, S.D. = 0.11)
รองลงมา คือ ด้านบริบท (x̅ = 4.64, S.D. = 0.40) ด้านกระบวนการ (x̅ = 4.51, S.D. = 0.05) และ
ด้านปัจจัยเบื้องต้น (x̅ = 4.43, S.D. = 0.38) มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

บทที่ 5
บทสรุป
การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในบทนี้ ผู้ประเมินนาเสนอข้อมูล ออกเป็น
3 ส่วน ได้แก่ สรุปผลการประเมินโครงการ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการประเมินโครงการ
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
1. เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. เพื่อประเมินด้านปั จจัยเบื้องต้ นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. เพื่อประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรี ยน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินโครงการ
1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 136 คน
ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน
136 คน ประกอบด้วย รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน ครู จานวน 122 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
3. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ ปีการศึกษา 2562 จานวน 123
คน ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 1 คน และครู จานวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง
4. กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การประเมิ น ด้ า นผลผลิ ต ของโครงการ ดั ง นี้ 1) กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล การ
ประเมินด้านผลผลิต ปีการศึกษา 2562 จานวน 123 คน ได้แก่ รองผู้อานวยการโรงเรี ยน จานวน 1
คน และครู จานวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 2) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการประเมิน
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ความพึงพอใจต่อโครงการ จานวน 653 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และผู้ปกครองนักเรียน จานวน 320 คน และนักเรียน จานวน
320 คน (ได้มาโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน ระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%) โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
รูปแบบการประเมินโครงการ
การประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP
model ข อ ง Danail L. Stufflebeam ( Stufflebeam, Gullickson & Wingate, 2 0 0 2 : 6 6 ;
Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 327) ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input)
ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมิน จานวน 11 ฉบับ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน จากนั้นนาไปหาค่าอานาจจาแนกและค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
ก่อนนาไปใช้ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ด้านบริบท เท่ากับ 0.97 แบบประเมิน
ด้านปัจจัยเบื้องต้น เท่ากับ 0.97 แบบประเมินด้านกระบวนการ จานวน 5 ฉบับ ฉบับที่ 1 เท่ากับ
0.90 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.97 ฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.99 ฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 5 เท่ากับ 0.94
แบบประเมินด้านผลผลิต เท่ากับ 0.98 และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ จานวน 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เท่ากับ 0.99 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.99 และฉบับที่ 3 เท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ
วิเคราะห์การประเมินโครงการโดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย
สรุปผลการประเมินโครงการ
ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ได้แก่ ด้านผลผลิต ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และ
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลาดับ
1. ด้านบริ บ ทของโครงการ โดยรวมมีระดับความสอดคล้ องอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่ าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยโครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความสอดคล้องอยู่
ในระดับมากที่สุด
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2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ ได้แก่ ด้านภาคีเครือข่าย ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
งบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้ ตามลาดับ
3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไข และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ที่กาหนดไว้ โดยนั กเรี ย นได้รับการพัฒ นาในด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้ม ครอง
นักเรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และด้านการ
ป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
สาหรับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 33 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ
พึงพอใจมากที่สุดทีม่ ีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักเรียนมีความสามารถ
ในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ นักเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
อภิปรายผล
จากสรุปการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผู้ประเมินนาเสนอการอภิปรายผล
ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. จากผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ โดยรวมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ก าหนดไว้ โดยโครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แนวทางการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้นานโยบาย
ระบบดูแลช่ว ยเหลือนั กเรี ยนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติ โดยได้
กาหนดนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
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ปลอดภัย และจัดทามาตรฐานการจัดดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ และในการพัฒนาโครงการ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการ PDCA เข้ามาบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายดังนี้คือ นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมให้มีทักษะชีวิตและมีความสามารถในการปรับตัว นักเรียนกลุ่มมีปัญหาได้รับการปกป้อง
คุ้มครองและดูแลอย่างทั่วถึง ทันเวลา และถูกวิธี นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้ รับการส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และโรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และได้นาข้อมูลสารสนเทศมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้ง
ได้ศึกษาความต้องการจาเป็นในด้านต่างๆ เพื่อ ทากาหนดแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการประเมินด้านบริบทของ
โครงการที่ได้มาซึ่งข้อมูล พื้น ฐานที่จาเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ บริห ารในการปรับปรุง กาหนดทิศ
ทางการประเมิน เพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายการตัดสินใจในการบริหารของระบบ (สาราญ มีแจ้ง,
2558 : 128) สอดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ของอาสณี นิ ส าแล๊ ะ (2555) พบว่ า ผลการประเมิ น
ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแย้มจาดวิชชา
นุสรณ์ สานักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ลักษณะของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ความต้องการจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม นอกจากนี้ เทพประทาน ศิโล (2556) ศึกษาพบว่า โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีหลักการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด และธีระยุทธ เกตุมี (2559) ศึกษาพบว่า โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สอดคล้ องกับ ความต้ องการของโรงเรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน และวัตถุประสงค์ระบบการดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. จากผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยผู้บริหารโรงเรียนและครูได้จัดเตรียมความพร้อม
ด้านภาคีเครือข่าย ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านวัสดุอุปกรณ์ และ
สื่อการเรียนรู้ อย่างความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า การดาเนินโครงการดังกล่าว
ได้มีการสารวจความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้า นงบประมาณ
ด้านการบริหารจัดการ และด้านภาคีเครือข่าย ทั้งนี้เพราะการดาเนินงานโครงการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ โรงเรียน
ได้ จั ด เตรี ย มความพร้ อ มโดยได้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบการดูแล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย น ปี การศึกษา 2562 ประกอบด้ว ยทีมนา ทีมประสานงาน และทีมทา กาหนด
นโยบาย วัตถุประสงค์การดาเนินงาน สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า
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และความจาเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้เพิ่มเติม มีทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง
องค์กรต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานีตารวจ เป็นต้น เพื่อร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนา และป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียนร่วมกัน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2547: 17-25; 2552 : 28-35) ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าที่เป็นการ
ประเมินความเหมาะสมด้านความสามารถของหน่วยงาน และการได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่ง
จะช่วยให้โครงการดาเนินงานไปได้ เช่น เวลา เงินทุน อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ (สาราญ มีแจ้ง
, 2558 : 128) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของ เทพประทาน ศิโล (2556) ที่พบว่าผลการประเมิน
ด้านปัจจัยนาเข้าโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพ
วิทยาคม) ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด นอกจากนี้ โชคดี อิ้ววังโส (2559) ศึกษาพบว่า
ผลการประเมิ น ด้ านปั จ จั ย น าเข้ า โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค รู เ พี ย งพอในการจัด การ
ดาเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดระเบียบสภาวะแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน และวชิระ อาจเอื้อม (2559) ศึกษาพบว่า
ผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ การ
บริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุน ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้
3. จากผลการประเมิน ด้านกระบวนการของโครงการ โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับ มากที่สุ ด ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ที่ก าหนดไว้ โดยได้ดาเนิน กิจกรรมการรู้จั กนั กเรีย นเป็ น
รายบุคคล กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา กิจกรรมการป้องกัน
และแก้ไข และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก ตามลาดับ
ทั้งนี้เพราะโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิด
การบริหารเชิงระบบที่มีโครงสร้างสาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process)
และผลผลิต (Output) และมีกระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การดาเนินงาน การตรวจสอบ/
ประเมินผล และการปรับปรุงพัฒนา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 9-12;
2559 : 9-10) โดยมี ครู ป ระจ าชั้น /ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ ที่อยู่ใกล้ ชิดกับนักเรียนมากที่สุ ด และเป็น
บุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ให้ความสาคัญของการรู้จักนักเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ประชุมและ
วางแผนร่วมกันเพื่อการดาเนินการออกเยี่ยมบ้าน การออกเยี่ยมบ้านครูที่ปรึกษาใช้เครื่องมือในการ
สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้องแล้วนั้น จะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
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ต่อการช่วยเหลือนักเรียนด้วย ซึ่งปีการศึกษา 2562 คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านและจัดทารายงานสรุป
การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการคัดกรองนักเรียน โรงเรียนคัด
กรองนักเรียนและจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมี
ปัญหา โดยให้ความช่วยเหลืออบรม ส่งเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ให้นักเรียนที่ทักษะการอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น ด้านส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียนกลุ่มปกติ จัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อให้ครูที่
ปรึกษาช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม และจัดการประชุมผู้ปกครองเป็นประจาทุกภาคเรียน เพื่อประสาน
และขอความร่วมมือจากผู้ป กครองของนักเรียน ตลอดจนร่วมประชุมและวางแผนการจั ดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีสมาคมผู้ปกครองที่ เข้มแข็ง มีการติดตามและช่วยเหลือโรงเรียน รวมทั้ง
เชิญผู้ปกครองมาร่วมเปิดชั้นเรียน ร่วมสะท้อนผลการส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหานักเรียนร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มี
ปั ญหา โรงเรี ย นมีการดูแลเอาใจใส่ นักเรียนอย่างใกล้ ชิด มีระบบดูแลนักเรียนที่ เข้ม แข็ง และนา
เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการติดตามนักเรียนอย่างสม่าเสมอ และด้านการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนมีการ
ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหาอย่างเป็นระบบ เมื่อพบเด็กที่มีปัญหาหรือมีจานวนมากและ
ยากที่จะแก้ไข ครูที่ปรึกษาส่งต่อภายในตามลักษณะของปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล
หรือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและการส่งต่อภายนอกในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่สามารถแก้ปั ญหาได้
ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวเป็นไป สอดคล้องกับผลการประเมินของประเสริฐ นาปาน สมนึก ภัททิยธนี
และสุ วิ ม ล โพธิ์ ก ลิ่ น (2555) ที่ พ บว่ า ผู้ บ ริ ห ารและครู นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น คณะกรรมการ สามารถ
ดาเนินการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ สมภพ สุขพัฒนานรา
กุล (2556) ศึกษาพบว่า การวางระบบบริหาร การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การจาแนกคัดกรอง
นักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้วยวิธีการอันหลากหลาย การป้องกันช่วยเหลือ แก้ไข ส่งต่อ
นักเรียน การจัดกิจกรรมแนะแนว และการนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ของโครงการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอาเภอโชคชัย สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยรวมและรายด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
ดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และวิรากานต์ บุตรพรม (2562) ศึกษาพบว่า การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ควรมีการประชุมชี้แจงให้ครู ผู้ปกครองและนักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจที่ตรงกัน นาข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. จากผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยนักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และ
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะ
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้ให้ความสาคัญการดาเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดย
ครูที่ปรึกษาที่เอาใจใส่นักเรียน ให้คาชี้แนะกิจกรรม ประสาน ส่งต่อให้ครูที่มีความถนัดตามกิจกรรมที่
นักเรียนสนใจ เสนอแนวทางให้โรงเรียนได้ช่วยดูแลนักเรียน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสมาคม
ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นที่ เ ข้ ม แข็ ง ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ป้ อ งกั น แก้ ปั ญ หา และส่ ง ต่ อ ยั ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
หน่วยงานอื่น นอกจากนี้โรงเรียนได้มีแผนการดาเนินงาน โครงการและกิจกรรมที่ ส่งเสริมการสร้าง
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็น
ปัจจุบัน และนาสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินการพัฒนา แก้ไขปัญหาและส่ งต่อตามระบบดู แล
ช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นในการดาเนิ น การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนั กเรีย น โรงเรียนได้
เสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โดยบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการเรียน
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ แบบบรูณาการทุกลุ่ มสาระ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงและมีก ารวัด
ประเมินผลนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ทาโครงงาน และศึกษาด้วยตนเองผ่านปราชญ์ ชาวบ้าน เน้นให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิด แก้ปัญหา และสามารถนาไปใช้ในชีวิตจริง มีการนิเทศและติดตามนักเรียน
อย่างเป็นระยะ ซึ่งนักเรียนจะได้ทั้งประสบการณ์การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสามารถนาความรู้ไปปรับ
ในชีวิตจริงได้ ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวนี้มีความสาคัญและมีคุณ ค่า ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆ และได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ถูกวิธีและทันเวลา ตรงตาม
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีสัมพันธภาพกับครู รู้จักตนเอง ควบคุม
ตนเองได้ เรียนรู้อย่างมีความสุข และเครือข่ายความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรี ย น ก่อให้ เกิดระบบงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559 : 9) ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการประเมินของสมภพ
สุขพัฒนานรากุล (2556) ที่พบว่า โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในอาเภอโชคชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ทาให้
นักเรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัย มีทักษะในการหลีกเลี่ยง
ป้องกันอันตรายและพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการ
กับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม และมี
เจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เชิงยุทธ มุลเอก (2560) ศึกษาพบว่า
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนั กเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะในการ
หลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน
ชุมชน และสังคม สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
สุขนิสัยที่ดี มีเจตคติที่ดี มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริตและรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้
และสอดคล้องกับข้อค้นพบจากงานวิจัยต่างประเทศที่พบว่า การดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนให้
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มีคุณภาพ เกิดจากการให้คาปรึกษาในด้านการเรียนการสอน การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ของนักเรียนที่มีต่อครู (Nkechi, 2016) การใช้มาตรการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริง
และการประยุ กต์ใช้เครื่ องมือที่ห ลากหลายช่ว ยให้ การดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนมีผ ลส าเร็จมากขึ้น
(Sibley et. al., 2017)
จากผลการประเมิน ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความพึงพอใจมากที่สุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน นักเรียน
มีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้ น และมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้ และนักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนทุก
กลุ่มของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต การจัดการเรียนการสอนที่
เสริมแรงนักเรียนโดยใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียน เช่น การชื่นชมนักเรียน การให้
กาลังใจนักเรียน การให้รางวัลกับนักเรียนที่เรียนดี เช่น มอบทุนการศึกษา การมอบเกีย รติบัตรชื่นชม
นักเรียนที่ทาความดีและมีผลงานดีเด่นในชั้นเรียน เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลด
น้อยลง โดยสังเกตได้จากการเข้าชั้นเรียนและการทางานกลุ่ม นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายจากทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการร่วมประชุม วางแผนงานและพัฒนาโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
ทาให้โรงเรียนสามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนและพัฒนาโรงเรียน
ในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ ให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทั้งใน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ทุนการศึกษา และปัจจัยต่างๆ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการ
ประสานข้อมูล ข่าวสาร กาหนดรูปแบบ ระหว่างครู ผู้ปกครอง ในการส่งเสริม แก้ไข และพัฒนา
นักเรียนที่อยู่ในความปกครอง รวมทั้ง เครือข่ายผู้นาชุมชน มีส่วนร่วมในการช่วยสอดส่องดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน เมื่อพบพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะยกย่องชมเชย แต่ถ้าเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์จะแจ้งข้อมูลให้โรงเรียนทราบโดยเร็ว ผลการประเมินนี้สอดคล้องกับผลการประเมินของรัชนี
ล าน้ อย (2557) ที่พบว่า ครู และผู้ บริห าร ผู้ ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจต่อโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อนักเรียน ควรมีการดาเนินโครงการต่อไป และเพื่ อให้
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้นจาเป็นต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยมีการกาหนด
แนวทางการดาเนินงานให้เป็นรูปธรรม แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมนาโครงการไปปฏิบัติพร้อมประเมิน
โครงการขณะดาเนิ น งาน และติดตามประเมินผล เพื่อให้ การดาเนินโครงการมีประสิ ทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (อาสณี นิสาแล๊ะ , 2555) นอกจากนี้ ธีระยุทธ เกตุมี (2559) ศึกษาพบว่า การ
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของครูที่ปรึกษา การจัดกิจกรรมเสริมในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน
นั กเรี ย นในความปกครองได้รั บ การดู แลเอาใจใส่ ด้านการเรียน นักเรียนมีบุคลิ กภาพดี สามาร ถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปใช้
1. ควรให้การสนับสนุนจัดงบประมาณจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนตามความ
เหมาะสม โดยการขอความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคีเครือข่ายเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรม
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ควรสารวจความต้องการของนักเรียน สร้าง
บรรยากาศที่ดี และควรมีการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่รวดเร็วระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน
3. การจั ดกิจ กรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน ควรจัดกิจกรรมที่ส อดคล้ องกับ
ปัญหาของนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตาม
ขอบข่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และควรชี้แจงและทาความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนอย่างเป็น
ขั้นตอนถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาผู้เรียน
4. ควรนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อ
นาสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการประเมินโครงการครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
2. ควรมีการวิจั ย แนวทางการช่ว ยเหลื อและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไ ม่เหมาะสมของ
นักเรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
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คานา
คู่มือโครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ยน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรม
การคัดกรองข้อมูลนักเรียน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน เพื่อ พัฒนานักเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน และด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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1. ชื่อโครงการ

พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. ลักษณะโครงการ

(

) ใหม่

( / ) ต่อเนื่อง

3. หลักการและเหตุผล (ปศพพ : การมีเหตุผล/เงื่อนไข)
ด้วยกระแสโลกาภิวั ตน์และการดารงอยู่ในสังคมยุคข่าวสาร ตลอดจนความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ที่แทรกซึมสู่ วิถีชีวิตของผู้ คนในสั งคมทุกรูปแบบ ทาให้ คนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รุนแรง และเต็มไปด้วยสถานการณ์ที่
สลับซับซ้อน นอกจากนี้การไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาสู่สังคมไทยด้วยกระบวนการทางทุน
นิยมและบริโภคนิยม ทาให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสัง คม
และวัฒนธรรมดังกล่าวจนนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความล้มเหลวทั้งด้านการเรียน
และความไม่มั่นคงในอนาคต สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562 : 2) ได้กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
มอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดาเนินการขับเคลื่อน
โดยคานึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรีย น ซึ่งมีกระบวนการและ
ขั้นตอนสาคัญ 5 ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนาและ
ส่ งเสริ มนั กเรี ย น การป้ องกัน และแก้ ไขปัญหา และการส่ งต่อนักเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้ รั บ การ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มี สัมพันธภาพที่
ดีระหว่างครูกับนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างรอบ
ด้าน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 12-13)
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ในปัจจุบันวิถีชุมชนเปลี่ยน พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายต้องเข้าไปหางานทาในเมืองใหญ่
และให้ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง หรืออยู่กันเองตามลาพัง ทาให้นักเรียนขาดความรัก ความ
อบอุ่น และไม่ได้รั บ การดูแลเอาใจใส่ เท่าที่ควร และในบางรายพ่อแม่มีอายุใกล้ เคียงกับลูก ทาให้
ประสบปัญหาในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการดูแลลูกมีน้อย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะ
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ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และทักษะการดารงชีวิตของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย
จากพระบรมราโชวาทรัชกาลที่ 9 “เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการทาตัวเองให้ตกต่า หรือเป็น
ปัญหาแก่สังคมประการใด แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความสาเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างราบรื่น แต่การที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้แนะนาควบคุมให้ดาเนินไป
อย่างถูกต้อง ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เป็นผู้บริหารการศึกษา ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด
เพราะมีส่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆด้าน รองลงมาจากบิดา มารดา” โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นใน
การแก้ไข พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ ครอบคลุ มทุกด้าน ทุกมิติ ตามความต้องการ และความ
แตกต่างของทุกคน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่า งมีความสุข เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข ดังวิสัยทัศน์ “โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ดารงตน
ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี สื่ อ สารสองภาษา สู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ”
การดาเนิ น งานโครงการพัฒ นาระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ ได้อยู่ในความดูแลของผู้บริหาร ครูประจาชั้นทุกคน ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูที่มี
จิตอาสาทาหน้าที่ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยมีงานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียนปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ด้ านการ
เรียน พบว่า จานวนนักเรียนไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 48 คน มีผลการเรียน
0 ร มส มผ จ านวน 180 คน และจานวนนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6
จานวน 6 คน และมีผลการเรียน 0 ร มส มผ จานวน 36 คน เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ
แต่ล ะกลุ่ มสาระการเรีย นรู้ โดยรวมของโรงเรียน ปี การศึกษา 2561 พบว่า มีจานวนถึง 919 คน
นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา กลุ่มตัว
บ่งชี้พื้นฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรอยู่ ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง ดังนั้นโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จึงได้ดาเนินพัฒนาและปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่ว ยเหลื อนักเรี ยน ตามกระบวนการและขั้นตอน 5 ประการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการพัฒนาการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โรงเรียนได้มุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต รวมทั้งกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้
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4. วัตถุประสงค์ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี/เงื่อนไข)
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
3. เพือ่ ป้องกันและแก้ไขด้านการเรียนของนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
5. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. เป้าหมาย (ปศพพ : ความพอประมาณ/เงื่อนไข)
ผลลัพธ์ (Output)
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ การพัฒนาคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ต ามที่ส ถานศึ ก ษา
กาหนดไว้
3. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาได้รับการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
6. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพตามโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต และสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สูงขึ้นตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
3. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาสามารถเลื่อนชั้นและสาเร็จการศึกษาตามที่สถานศึกษา
กาหนดไว้
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
6. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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6. กิจกรรมและวิธีการดาเนินงาน (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการดาเนิน
ต.ค. 61
กิจกรรมของโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและ
พ.ย. 61
มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
3. ดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
พ.ค. -มิ.ย.62
รายบุคคล
4. ดาเนินกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
พ.ค. 62
5. ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
พ.ย. 61 – ก.ย. 62
5.1 ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมโฮมรูม
พ.ย. 61 – ก.ย. 62
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
มิ.ย. 62
(Classroom meeting)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
ก.ค. 62
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
มี.ค. 62
- กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกาย
ก.ค. 62
นักเรียน
- กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิต
พ.ค. 62
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ก.ย. 62
5.2 ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติว
ม.ค. 62
โอเน็ต ม.3 และ ม.6
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
ม.ค. – ส.ค. 62
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
ส.ค. 62
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ม.ค. – ส.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการบริหาร
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
งานแนะแนว
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

ระดับ ชั้น ม.3 และ ม.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานแนะแนว
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
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กิจกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
6. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
6.1 ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขด้านการเรียน
- กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม พ.ย. 61 – ก.ย. 62
- กิจกรรมการแนะแนวและการให้การ
ก.พ. 62
ปรึกษาเบื้องต้น
- การให้ทุนการศึกษา
6.2 ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
- กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการ พ.ย. 61 – ก.ย. 62
เรียนการสอนสาระการเรียน
- กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ พ.ย. 61 – ก.ย. 62
การคุ้มครองนักเรียน
- กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพ
ธ.ค. 61
ติด (TO BE NUMBER ONE)
- กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
พ.ค. 62
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ธ.ค. 61
เสพติดและโรคเอดส์
- กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ก.ค. 62
ภาคีเครือข่าย
7. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
8. นิเทศและติดตามการจัดดาเนินงาน
โครงการ
9. ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
10. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารวิชาการ
งานแนะแนว
งานแนะแนว

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารสัมพันธ์ชุมชน
และภาคีเครือข่าย
งานอนามัยโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
งานอนามัยโรงเรียน

พ.ย. 61 – ก.ย. 62
พ.ย. 61 – ก.ย. 62

กลุ่มบริหารสัมพันธ์ชุมชน
และภาคีเครือข่าย
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ก.ย. 62
ก.ย. 62

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

7. งบประมาณและทรัพยากร (ปศพพ: ความพอประมาณ/เงื่อนไข)
เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้รายหัวนักเรียน
เงินงบประมาณ จากงบเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เงินนอกงบประมาณ

จานวน 419,290 บาท
จานวน
บาท
จานวน
บาท
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รวมงบประมาณทั้งสิ้น 419,290 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
กิจกรรม
งบอุดหนุน
รวม
1. กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- จัดทาระเบียนสะสมนักเรียนเป็นรายบุคคล
1,500
1,500
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
112,930
112,930
2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
2,000
2,000
3. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก 2 กิจกรรม ได้แก่
3.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี
กิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม
- กิจกรรมโฮมรูม
1,500
1,500
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom
62,820
62,820
meeting)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
3,340
3,340
- กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
12,000
12,000
- กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน
1,000
1,000
- กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนา
95,200
95,200
คุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
20,000
20,000
3.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มี
กิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ
15,000
15,000
ม.6
- กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
15,000
15,000
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
5,000
5,000
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
10,000
10,000
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
4.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน มี
กิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม
- กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
7,000
7,000
- กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น
5,000
5,000
- การให้ทุนการศึกษา
4.2 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน มีกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม
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กิจกรรม
- กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอน
สาระการเรียน
- กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน
- กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)
- กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรค
เอดส์
- กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
5. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
รวมทั้งสิ้น

งบอุดหนุน
-

รวม
-

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000
10,000

5,000
10,000

10,000
5,000
419,290

10,000
5,000
419,290

8. การวัดและประเมินผล (ปศพพ: การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้
3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาได้รับการป้องกัน
และแก้ไขด้านการเรียน
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาได้รับการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิธีวัดและประเมินผล
ประเมินผล

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล
แบบประเมิน

สรุปผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมิน
ความพึงพอใจ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปศพพ : สู่ 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)
1. โรงเรียนมีดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็น
ระบบและมีป ระสิ ทธิภ าพ ประสบความส าเร็ จในการดาเนิ นงานโครงการพัฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
3. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
4. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาได้รับการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน มีผลการเรียน
0 ร มส มผ ลดลง ได้รับการเลื่อนชั้น และจบการศึกษาตามที่สถานศึกษากาหนดไว้
5. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหาทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
7. ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจต่อ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 33 เป็นการดาเนินงานตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบที่มี
โครงสร้างสาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)
ที่มุ่งให้การคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนอย่างเป็นขั้นตอน โดย
มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงานร่วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดย
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
3. เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านการเรียนของนักเรียน
4. เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
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Input
- นโยบายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ด้านบุคลากร
- ด้านงบประมาณ
- ด้านสื่อและเครื่องมือ
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านภาคีเครือข่าย

Process
- กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
- กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน
- กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา
- กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน

Output
-คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
- ความสามารถในการเรียนรู้ของ
นักเรียน
-การป้องกันและแก้ไขด้านการ
เรียน
-การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามระบบ
การทางานเป็นทีม ประกอบด้วย ทีมนา ทีมทา และทีมประสานงาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ (ทีมนา) ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นประธานกรรมการ มี
คณะกรรมการตามตาแหน่งต่างๆ ได้แก่ รองผู้อานวยการทุกฝ่าย หัวหน้าระดับ หัวหน้างานแผนงาน
หั ว หน้ างานกิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรี ย น ผู้ แทนผู้ ปกครอง ผู้ แทนชุมชน และหั ว หน้างานแนะแนวเป็ น
กรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2 สร้างขวัญกาลังใจและพัฒนาบุคลากร
1.3 เป็นผู้นาในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา
1.4 ประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้ทีมประสาน ทีมทา และเครือข่ายการ
ดาเนินงานจากทุกภาคส่วน
1.5 นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
2. คณะกรรมการด าเนิ น งาน (ที ม ท า) ประกอบด้ ว ย หั ว หน้ า ระดั บ ชั้ น เป็ น ประธาน
กรรมการ มีกรรมการตามตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ รองหัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และครู
แนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
2.1 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและดาเนินการประชุมชี้แจง
2.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน ประเมินผลและจัดทารายการตามระดับชั้น
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2.3 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษาและนักเรียน เพื่อประโยชน์ต่อ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.4 ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
2.5 ดาเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน และกระบวนการของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย รองผู้อานวยการที่ผู้บริหาร
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการตามตาแหน่งและหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าระดับทุก
ระดับ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวน้างานอนามัย ครูพยาบาล และหัวหน้างานแนะแนว เป็น
กรรมการและเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.1 ปฏิบัติงานในฐานบุคลากรหลักในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 ประสานงานระหว่ า งคณะกรรมการอ านวยการ (ที ม น า) และคณะกรรมการ
ดาเนินงาน (ทีมทา) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 จัดทาเครื่องมือ สื่ออุปกรณ์จาเป็นในการพัฒนาดาเนินงาน และรับผิดชอบในการ
ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ เพื่อแสวงหาแนวทางใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุ คคล กิจ กรรมการคัดกรองนั กเรียน กิจกรรมการส่ งเสริมและพัฒ นานักเรียน กิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน โดยการทางานเป็นทีม ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. กิจ กรรมการรู้ จั กนัก เรี ยนเป็น รายบุ ค คล เป็นการศึกษาข้ อมู ล และรวบรวมข้ อ มู ล
นักเรียนเป็นรายบุคคลจากระเบียนสะสม การประเมินพฤติกรรมเด็ก (SQD) การประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (EQ) การสัมภาษณ์นักเรียน สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาการด้านสังคมของ
นักเรียน รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียนและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.2 วิธีการดาเนินงาน
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กระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan)

การดาเนินงาน (Do)

การนิเทศติดตาม
(Check)

การปรับปรุงพัฒนา
(Act)

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล
4. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากระเบียนสะสม
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SQD) และการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์
นักเรียน
7. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน
8. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. ศึกษาข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน
10. นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
แนวทางที่กาหนด
11. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
12. ประชุมเพื่อวิพากย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
13. สรุปผลการดาเนินงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
14. จัดทารายงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
15. จัดทาสารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาไปใช้ใน
การคัดกรองนักเรียน
16. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

1.3 ผลที่ได้รับจากกิจกรรม คือ สารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
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2. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน เป็นการคัดกรองนักเรียนในระดับห้องเรียนและระดับชั้น
โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อมูล ระเบียนสะสม การประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SQD) การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้เลี้ยง
ดู บุ คคลแวดล้ อมนั กเรี ย น ความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้ อมนักเรียนและสั งคม เพื่อจัดกลุ่ ม
นักเรียนและหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ
2.1.2 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และการป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน
2.2 คุณลักษณะของนักเรียน
2.2.1 นักเรียนกลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ และควรได้รับ
การเสริมสร้างคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
2.2.2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง และโรงเรียน
ต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี ลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เช่น
1) การไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง ฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
2) มาสาย ไม่เข้าเรียน หนีเรียน ไม่ตั้งใจเรียน
3) ไม่เชื่อฟังครู ดื้อรั้น กระด้างกระเดื่อง
4) ล้อเลียน กลั่นแกล้ง ข่มขู่ ทาร้ายรังแกเพื่อน
5) ลั กขโมย รีดไถ ใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนหรือเพื่อน
นักเรียนที่อ่อนแอ
6) ทาลายทรัพย์สินสาธารณสมบัติของโรงเรียน
7) ติดเกม เล่นการพนัน และชอบเสี่ยงโชค
8) หมกมุ่นในการใช้สื่อโซเซียลและใช้เทคโนโลยีอย่างไม่สร้างสรรค์
9) ติดบุหรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด
10) มีพฤติกรรมชู้สาว มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
11) พกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในโรงเรียน
12) ขับขี่รถจักรยานยนต์ สร้างความเดือดร้อนราคาญให้แก่ชุมชน
13) ทาผิดกฎหมาย ถูกดาเนินคดี
2.2.3 นั กเรี ย นกลุ่ มมีปัญหา คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ ข องกลุ่ มมีปั ญหา เช่น
ปัญหาด้านการเรียน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า เครียด โรคอารมณ์ 2 ขั้ว
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(ไบโพ่ล่า ดิสออเคอร์) ปัญหาครอบครัว เป็นต้น และโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดย
เร่งด่วน
2.2.3 นั ก เรี ย นกลุ่ ม พิ เ ศษ คื อ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ มี ค วามเป็ น
อัจฉริยะแสดงออกโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ และโรงเรียนต้องให้
การส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด
2.3 วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan)

การดาเนินงาน (Do)

การนิเทศติดตาม
(Check)

การปรับปรุงพัฒนา
(Act)

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียน
2. กาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
4. วิเคราะห์ข้อมูลระเบียนสะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SQD) และ
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้เลี้ยงดู บุคคลแวดล้อม
นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้อมนักเรียน และสังคม
7. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มพิเศษ ในระดับห้องเรียนและระดับชั้น
8. นิเทศติดตามการดาเนินงานการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางที่
กาหนด
9. ประเมินความก้าวหน้า และบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน
10. สรุปผลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับห้องเรียน และ
ระดับชั้นเรียน
11. จัดทาสารสนเทศการคัดครองนักเรียน และนาไปใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียน
12. จัดทารายงานผลการคัดกรองนักเรียน
13. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

2.3 ผลที่ได้รับจากกิจกรรม คือ สารสนเทศการคัดครองนักเรียน ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ

176
3. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ทั้งนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ เพื่อให้พัฒนาศักยภาพตามวัย
และช่วยป้องกันนักเรียนกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นกลุ่ มมีปัญหาหรือกลุ่มเสี่ยง และเป็นการ
ช่วยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาให้กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนออกเป็นกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม และกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มีกิจกรรม
ย่อย 4 กิจกรรม
3.1 วัตถุประสงค์
3.1.1 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
3.1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
3.2 กิจกรรม
3.2.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม
1) กิจกรรมโฮมรูม
2) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
3) กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
4) กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5) กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน
6) กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ
7) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2.2 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ มีกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม
1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
2) กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
3) กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
4) กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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3.3 วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan)

การดาเนินงาน (Do)

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็นของ
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9.1 กิจกรรมโฮมรูม
9.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
9.4 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
9.5 กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน
9.6 กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามวิถีพุทธ
9.7 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
10. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
10.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
10.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
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กระบวนการ PDCA
การนิเทศติดตาม
(Check)

การปรับปรุงพัฒนา
(Act)

วิธีการดาเนินงาน
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน

3.4 ผลที่ได้รับจากกิจกรรม
3.4.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป
3.4.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดั บที่
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.4.3 นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
3.4.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น
3.4.5 นักเรียนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ศิลปะ ภาษา
ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจในตนเอง และการรอบรู้ธรรมชาติ
4. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน และเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน โดยครูทุกคนต้องดูแลและความเอาใจใส่
นักเรียนอย่างใกล้ชิด และหาวิธีการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพื่อช่วยเหลือให้
นักเรียนประสบความสาเร็ จทางการเรียน ผดุงรักษานักเรียนให้อยู่ในระบบการศึกษาโดยไม่ ออก
กลางคัน สร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน รวมทั้งสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือในการดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียน และเป็นหลักประกันที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาออกเป็นกิจกรรม
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หลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขด้านการเรียนของนักเรียน มีกิจกรรมย่อย 3
กิจกรรม และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน มีกิจกรรมย่อย 6 กิจกรรม
4.1 วัตถุประสงค์
4.1.1 เพื่อป้องกันและแก้ไขด้านการเรียนของนักเรียน
4.1.2 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
4.2 กิจกรรม
4.2.1 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม
1) กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
2) กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น
3) การให้ทุนการศึกษา
4.2.2 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน มีกิจกรรมย่อย
6 กิจกรรม
1) กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการเรียน
2) กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
3) กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
4) กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
6) กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
4.3 วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan)

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็นของ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
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การดาเนินงาน (Do)

การนิเทศติดตาม
(Check)

วิธีการดาเนินงาน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่าย
เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
9. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
9.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
9.2 กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น
9.3 การให้ทุนการศึกษา
10. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
10.1 กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระ
การเรียน
10.2 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
10.3 กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE)
10.4 กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
10.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
10.6 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
10.7 ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
10.8 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาสต่าง ๆ
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การปรับปรุงพัฒนา
(Act)

วิธีการดาเนินงาน
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน

4.4 ผลที่ได้รับจากกิจกรรม
4.4.1 นั ก เรี ย นกลุ่ ม ที่ มี ปั ญ หาด้ า นการเรี ย นได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จด้านการเรียน
4.4.2 จานวนนักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส มผ ที่ลดลง
4.4.3 จานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
4.4.4 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
4.4.5 นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
4.4.6 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง
4.4.7 นักเรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
4.4.8 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้รับ
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมด
4.4.9 นั กเรี ย นมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
4.4.10 นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรง
ของโรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ
4.4.11 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
5. กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน ซึ่งมีกรณีที่
บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วแต่พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ครูประจาชั้นหรือครูที่
ปรึกษาจะดาเนินการจัดส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการแก้ไข
และช่วยเหลือได้ถูกทางและรวดเร็วขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนเป็นกรณี
5.1 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาตามลักษณะปัญหาของ
นักเรียนที่มีความจาเป็นต้องส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
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5.2 กิจกรรม
5.2.1 การส่งต่อภายใน เป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามลักษณะปัญหา
เช่น การส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวิชา หรือฝ่ายปกครอง
5.2.2 การส่ งต่อภายนอก เป็นการส่ งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายนอก
หากพิจารณาแล้วว่ากรณีปัญหาดังกล่าวยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนที่จะดูแลช่วยเหลือได้
5.3 วิธีการดาเนินงาน
กระบวนการ PDCA
การวางแผน (Plan)

การดาเนินงาน (Do)

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนการส่งต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. กาหนดข้อมูลการช่วยเหลือเบื้องต้น และแนวทางการส่งต่อ
ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อภายใน/ภายนอกโรงเรียน
4. ดาเนินการส่งต่อภายใน
4.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพนักเรียน และข้อมูลด้าน
การเรียน
4.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
4.3 สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหาและให้คาปรึกษาปรับแก้ไข
พฤติกรรม
4.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
4.5 ประสานงานกับครูในการช่วยเหลือและส่งต่อภายในโรงเรียน
4.6 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือ
ในแบบบันทึกการส่งต่อ
4.7 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อพบครูและรับการช่วยเหลือ
5. ดาเนินการส่งต่อภายนอกโรงเรียน
5.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การ
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
5.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
5.3 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
ภายนอก
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การนิเทศติดตาม
(Check)
การปรับปรุงพัฒนา
(Act)

วิธีการดาเนินงาน
5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งต่อ ภายนอกโรงเรียน
5.5 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการ
ช่วยเหลือในแบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
5.6 นัดหมายและดาเนินการส่งต่อนักเรียนไปยังเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียนเพื่อบาบัดกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
6. ติดตามผลการช่วยเหลือของครูภายในโรงเรียน
7. ติดตามผลการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญภายนอก
8. ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป
9. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน

5.4 ผลที่ได้รับจากกิจกรรม
5.4.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาตามลักษณะปัญหาของนักเรียนอย่างถูกทางและรวดเร็ว
5.4.2 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
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ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับนักเรียนประเมิน (ด้านหน้า)
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้นม. …../…… เลขที่ ……
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6
เดือน
ข้อ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ฉันพยายามจะทาตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น
ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนาน ๆ ไม่ได้
ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ
ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ( ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น )
ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย
ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียว หรืออยู่ตามลาพัง
ฉันมักทาตามที่คนอื่นบอก
ฉันขี้กังวล
ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
ฉันมีเพื่อนสนิท
ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทาให้คนอื่นทาอย่างที่ฉันต้องการได้
ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
เพื่อนๆส่วนมากชอบฉัน
ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ
ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นใน
ตนเองง่าย
ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ
เด็กๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน
ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น ( พ่อแม่ ,ครู, เด็กคนอื่น )
ฉันคิดก่อนทา
ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่นๆ
ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน

17
18
19
20
21
22
23

ไม่
จริง

ค่อนข้าง จริง
จริง
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24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
25 ฉันทางานได้จนสาเร็จ ความตั้งใจในการทางานของฉันดี
นักเรียนมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม่ ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………
คะแนนด้านที่ 1
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 2
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 3
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 4
แปลผล ……………….
รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม

แปลผล …………………
แปลผล …………………
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โดยรวมนักเรียนคิดว่า ตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคาถามข้อต่อไป
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 1 – 5 เดือน
 6 – 12 เดือน
 มากกว่า 1 ปี
ปัญหานี้ทาให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจาวันของนักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่

เล็กน้อย ค่อนข้างมาก

ความเป็นอยู่ที่บ้าน
การคบเพื่อน
การเรียนในห้องเรียน
กิจกรรมยามว่าง
ปัญหานี้ทาให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น )
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง

 เล็กน้อย
 มาก

แปลผล ……………………………

มาก

187
แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับครูประเมินนักเรียน

(ด้านหน้า)

ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้นม. …../…… เลขที่ ……
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6
เดือน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายการประเมิน
ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น
อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่ง ๆ ไม่ได้
มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย
เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )
มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย
ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
เชื่อฟัง มักจะทาตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ
กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ
เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก
มีเพื่อนสนิท
มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน
วอกแวกง่าย สมาธิสั้น
เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
ชอบโกหกหรือขี้โกง
ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก
ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น ( พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น )
คิดก่อนทา
ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
ทางานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทางาน

ไม่
จริง

ค่อนข้า
งจริง

จริง

188
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่………………………………………………………………………….
………………………………………………..……….…………………………………………………………………
คะแนนด้านที่ 1
คะแนนด้านที่ 2
คะแนนด้านที่ 3
คะแนนด้านที่ 4
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม

แปลผล ……………….
แปลผล ……………….
แปลผล ……………….
แปลผล ……………….
แปลผล …………………
แปลผล …………………
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โดยรวมแล้วคุณคิดว่า เด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคาถามข้อต่อไป
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6 – 12 เดือน

 1 – 5 เดือน
 มากกว่า 1 ปี

ปัญหานี้ทาให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจาวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่

เล็กน้อย ปานกลาง

มาก

การคบเพื่อน
การเรียนในห้องเรียน
ปัญหาของเด็กทาให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น )
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

………………………………………….
( …………………………………………. )
ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/อื่นๆ (โปรดระบุ)
…..…../…………./……………
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง

แปลผล ……………………………
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แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับผู้ปกครองประเมิน
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้นม. …../…… เลขที่ ……
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ  ชาย  หญิง
คาชี้แจง จงทาเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง
6 เดือน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายการประเมิน
ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น
อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้
มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย
เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )
มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย
ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
เชื่อฟัง มักจะทาตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ
กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ
เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก
มีเพื่อนสนิท
มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน
วอกแวกง่าย สมาธิสั้น
เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง
ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
ชอบโกหกหรือขี้โกง
ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก
ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น ( พ่อ, แม่, ครู, เด็กคนอื่น )
คิดก่อนทา
ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อื่น
เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย
ทางานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทางาน

ไม่
จริง

ค่อนข้าง จริง
จริง

191
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่…………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………
คะแนนด้านที่ 1
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 2
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 3
แปลผล ……………….
คะแนนด้านที่ 4
แปลผล ……………….
รวมคะแนนทั้ง 4แด้าน
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม

แปลผล …………………
แปลผล …………………
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โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคาถามข้อต่อไป
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 1 – 5 เดือน
 6 – 12 เดือน
 มากกว่า 1 ปี
ปัญหานี้ทาให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจาวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่

เล็กน้อย ปานกลาง

มาก

ความเป็นอยู่ที่บ้าน
การคบเพื่อน
การเรียนในห้องเรียน
กิจกรรมยามว่าง
ปัญหานี้ทาให้ตุณหรือครอบครัวเกิดความยุ่งยากหรือไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง

 เล็กน้อย
 มาก

…………………………………………….
( …………………………………………. )
พ่อ/แม่/อื่นๆ (โปรดระบุ)
แปลผล ……………………………
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1.ด้านหน้า
การให้คะแนนแยกตามรายด้าน
1.ด้านอารมณ์
ข้อ

รายการประเมิน

ไม่จริง

3
8
13
16

มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง
กังวลใจหลายเรื่อง ดูกังวลเสมอ
ดูไม่มีความสุข ท้อแท้
เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นและขาดความ
เชื่อมั่นใจตนเอง
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวไง่าย
0-5
รวมคะแนน …………… จัดอยู่ในกลุ่ม

จริง

0
0
0
0

ค่อนข้าง
จริง
1
1
1
1

0

1

2

6
ปกติ

2
2
2
2

7-10
เสี่ยง

มีปัญหา

2.ด้านความประพฤติ/เกเร
ข้อ
5
7
12
18
22

รายการประเมิน

ไม่จริง

มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย
เชื่อฟัง มักจะทาตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ
มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
ชอบโกหก หรือขี้โกง
ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียนหรือที่อื่น
0-4

รวมคะแนน …………… จัดอยู่ในกลุ่ม

0
2
0
0
0
5

ปกติ

ค่อนข้าง
จริง
1
1
1
1
1

จริง
2
0
2
2
2

6-10
เสี่ยง

มีปัญหา
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3.ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น
ข้อ
2
10
15
21
25

รายการประเมิน

ไม่จริง

อยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่งๆ ไม่ได้
อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก
วอกแวกง่าย สมาธิสั้น
คิดก่อนทา
ทางานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทางาน
0-5

รวมคะแนน …………… จัดอยู่ในกลุ่ม

0
0
0
2
2
6

ปกติ

6
11
14
19
23

เสี่ยง

2
2
2
0
0

มีปัญหา
10

รายการประเมิน

ไม่จริง

ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
มีเพื่อนสนิท
เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน
ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียน หรือรังแก
เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน

0
2
2
0
0

0-3
รวมคะแนน …………… จัดอยู่ในกลุ่ม

จริง

7-10

4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ข้อ

ค่อนข้าง
จริง
1
1
1
1
1

4
ปกติ

ค่อนข้าง
จริง
1
1
1
1
1

จริง
2
0
0
2
2

5-10
เสี่ยง

มีปัญหา

195
5. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
ข้อ

รายการประเมิน

ไม่จริง

1
4
9
17
20

ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่น
เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม ของเล่น ดินสอ เป็นต้น)
เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ( พ่อแม่ ครู เด็กคนอื่น )

0
0
0
0
0

4-10
รวมคะแนน …………… จัดอยู่ในกลุ่ม

3
ปกติ

ค่อนข้าง
จริง
1
1
1
1
1

จริง
2
2
2
2
2

2-0
เสี่ยง

มีปัญหา

สรุปการให้คะแนนและการแปลผลในภาพรวม ( นักเรียนประเมินตนเอง )
รายการประเมิน
คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
( จากคะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน )
คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน
1.คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์
2.คะแนนพฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ
3.คะแนนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น
4.คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพัธ์กับเพื่อน
5.คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
( คะแนนจุดแข็ง )

ปกติ
0 - 16
0–5
0–4
0–5
0-3
4 – 10
เป็นจุดแข็ง

เสี่ยง
17 - 18

มีปัญหา
19 - 40

6
7 – 10
5
6 – 10
6
7 – 10
4
5 - 10
ต่ากว่า 3 ไม่มีจุดแข็ง
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2.ด้านหลัง
ประเมินว่ามีความเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวเด็ก มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคม
และชีวิตประจาวันของเด็ก
ในการประเมินว่าตัวเองมีปัญหาด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถ
เข้ากับผู้อื่นได้
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องคิดคะแนนข้อต่อไป
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ” ให้พิจารณาแบบประเมินในหัวข้อต่อไปนี้
- ปัญหานี้ทาให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่
- ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจาวันในด้านต่างๆ หรือไม่
ใน 2 หัวข้อนี้ ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” หรือ “ เล็กน้อย ” ให้ 0 คะแนน
“ ค่อนข้างมาก ”
ให้ 1 คะแนน
“ มาก ”
ให้ 2 คะแนน ดังนี้
ปัญหานี้ทาให้รู้สึกไม่สบายใจ

ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก
0
0
1
2

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจาวันในด้านต่างๆ
 ความเป็นอยู่ที่บ้าน
 การคบเพื่อน
การเรียนในห้องเรียน
 กิจกรรมยามว่าง

0
0
0
0

สรุปการแปลผลด้านหลัง
คะแนนรวม 0
คะแนน
คะแนนรวม 1 – 2 คะแนน
คะแนนรวม 3
คะแนนขึน้ ไป

= ปกติ
= เสี่ยง
= มีปัญหา

0
0
0
0

1
1
1
1

2
2
2
2
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การแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนฉบับครู/ผู้ปกครองประเมิน
คะแนนจากแบบประเมินด้านหน้า ( 25 ข้อ )
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน
1.คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์
2.คะแนนพฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ
3.คะแนนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น
4.คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
5.คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
( คะแนนจุดแข็ง )

ปกติ
เสี่ยง
มีปัญหา
0 – 15 16 - 17 18 – 40
0–3
4
5 – 10
0–3
4
5 – 10
0–5
6
7 – 10
0–5
6
7 – 10
4 – 10
3
0-2
เป็นจุดแข็ง
( ไม่มีจุดแข็ง )

198

แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา..............
ชื่อ-สกุลนักเรียน.....................................................................ห้อง..............................เลขที่ …….
คาชี้แจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับคะแนน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้าน
1. รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์
สุจริต

3. มีวินัย
รับผิดชอบ

รายการประเมิน
1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอก
ความหมายของเพลงชาติ
1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน ให้ความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ในการทางานกับสมาชิกในห้องเรียน
1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตน
ตามหลักของศาสนาและเป็นตัวอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถของ
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์
2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
2.2 ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะทา
ความผิด ทาตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
และครู
2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนด้านความซื่อสัตย์
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวัน มีความรับผิดชอบ

ระดับคะแนน
3 2 1
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คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ด้าน
4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่าง
พอเพียง
6. มุ่งมั่นใน
การทางาน
7. รักความเป็น
ไทย
8. มีจิต
สาธารณะ

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1

4.1 ตั้งใจเรียน
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการ
เรียน
4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยีต่างๆแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิ่งที่เรียนรู้
สรุปเป็นองค์ความรู้
4.6 แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
5.1 ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน
6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งาน
สาเร็จ
7.1 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทางาน
8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปันสิ่งของให้
ผู้อื่น
8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................
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เกณฑ์การให้คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่าเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง

ให้ 3 คะแนน
ให้ 2 คะแนน
ให้ 1 คะแนน
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (12-17 ปี)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.).........................................................ชั้น..........ห้อง........เลขที่...........
โปรดใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ข้อ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม
เวลาโกรธหรือไม่สบาย ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ฉัน
ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรทาให้ฉันรู้สึกกลัว
เมื่อถูกขัดใจฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์
ไม่ได้
ฉันสามารถคอยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ
ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียง
เล็กน้อย
เมื่อถูกบังคับให้ทาในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันอธิบายเหตุผล
จนผู้อื่นยอมรับไม่ได้
ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง
ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของคนอื่นที่ฉันไม่รู้จัก
ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทาต่างจากที่ฉันคิด
ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจ
การกระทาของฉัน
ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
แม้จะมีภาระที่ต้องทา ฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์
ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ฉันเห็นคุณค่าในน้าใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
เมื่อทาผิดฉันสามารถกล่าวคา ขอโทษ ผู้อื่นได้
ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ยาก
ถึงแม้จะเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะ
ทาเพื่อส่วนรวม
ฉันรู้สึกลาบากใจในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น

ไม่
จริง ค่อนข้าง จริง
จริง บางครั้ง จริง
มาก
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ข้อ
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม
ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร
แม้จะเป็นงานยากฉันก็มั่นใจว่าสามารถทาได้
เมื่อทาสิ่งใดไม่สาเร็จฉันรู้สึกหมดกาลังใจ
ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ทาสิ่งต่างๆ อย่างเต็ม
ความสามารถ
เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะ
ไม่ยอมแพ้
เมื่อเริ่มทาสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทาต่อไปไม่สาเร็จ
ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิด
เอาเองตามใจชอบ
บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรทาให้ฉันไม่มีความสุข
ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยาก
สาหรับฉัน
เมื่อต้องทาอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันฉัน
ตัดสินใจได้ว่าจะทาอะไรก่อนหลัง
ฉันลาบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่
ไม่คุ้นเคย
ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัด
กับความเคยชินกับฉัน
ฉันทาความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อื่นรับรู้
ฉันทาในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เป็นการยากสาหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมี
เหตุผลเพียงพอ
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่นฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่
เขายอมรับได้
ฉันรู้สึกว่าด้อยกว่าคนอื่น
ฉันทาหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
ฉันสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด
ฉันไม่มั่นใจในการทางานที่ยากลาบาก

ไม่
จริง ค่อนข้าง จริง
จริง บางครั้ง จริง
มาก
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ข้อ
อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรม
ที่
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดี
ขึ้น
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
43 เมื่อมีเรื่องทาให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็น
เรื่องผ่อนคลาย หรือสนุกสนาน
44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์
และวันหยุดพักผ่อน
45 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ มากกว่าฉัน
46 ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทา เมื่อรู้สึกเบื่อหน่าย
48 เมื่อวันว่างจากภาระหน้าที่ ฉันจะทาในสิ่งที่ฉันชอบ
49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อย
จากภาระหน้าที่
51 ฉันไม่สามารถทาใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่ง
ที่ต้องการ
52 ฉันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ

ไม่
จริง ค่อนข้าง จริง
จริง บางครั้ง จริง
มาก

ลงชื่อ.................................ผู้ประเมิน
ครูประจาชั้น
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แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน
และสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชื่อ…………………...........................………..สกุล………………………ชั้น……………เลขที่ …………
1. ด้านการเรียน
 ปกติ

เสี่ยง

มีปัญหา  พิเศษ
[ ] ผลการเรียนต่า 1.5
[ ] ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ 3 – 5 ครั้ง ต่อ 1 วิชา
[ ] มีผลการเรียน 0 1 – 5 วิชา ใน 1 ภาคเรียน
[ ] อ่านหนังสือไม่คล่อง
[ ] เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง สะกดคาผิดแม้แต่คาง่าย ๆ
[ ] มาโรงเรียนไม่ทันเคารพธงชาติมากกว่า 10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน
[ ] อื่นๆ ……………………………………………….
เกณฑ์การคัดกรอง ปกติ 0 – 2 ข้อ เสี่ยง 3 ข้อ มีปัญหา 4 – 7 ข้อ
2. ด้านความสามารถพิเศษ
 มีระบุ …………………………………
 ไม่มี
3. ด้านสุขภาพ
 ปกติ
 เสี่ยง
 มีปัญหา
[ ] ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยบ่อย
[ ] มีโรคประจาตัว
[ ] น้าหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออายุ
[ ] บกพร่องทางด้านร่างกาย
[ ] มีปัญหาด้านสายตา
[ ] มีปัญหาทางด้านการได้ยิน
[ ] อื่นๆ ………………………………………..
เกณฑ์การคัดกรอง ปกติ - ข้อ เสี่ยง 1 ข้อ มีปญ
ั หา 2 – 7 ข้อ
4. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม
ด้านอารมณ์ ปกติ  เสี่ยง ระบุ........................ มีปัญหา ระบุ.....................
ด้านความประพฤติ  ปกติ  เสี่ยง ระบุ........................  มีปัญหา ระบุ.....................
ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ปกติ  เสี่ยง ระบุ................  มีปัญหา ระบุ...............
ด้านบุคลิกภาพ/ความสัมพันธ์กับเพื่อน  ปกติ  เสี่ยงระบุ.................มีปัญหาระบุ........
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5. ด้านเศรษฐกิจ
 ปกติ
 เสี่ยง
 มีปัญหา
[ ] รายได้ครอบครัวต่ากว่า 5,000 บาท / เดือน
[ ] พ่อหรือแม่ตกงาน
[ ] มีภาระหนี้สิน
[ ] ไม่มีเงินพอรับประทานอาหารกลางวัน
[ ] ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน
[ ] อื่นๆ ……………………………………………
เกณฑ์การคัดกรอง ปกติ - ข้อ เสี่ยง 1 ข้อ มีปัญหา 2 - 6 ข้อ
6.. ด้านความคุ้มครองนักเรียน
 ปกติ
 เสี่ยง
 มีปัญหา
[ ] ไม่มีผู้ดูแล
[ ] พ่อแม่แยกทางกันหรือสมรสใหม่
[ ] สภาพแวดล้อมทางบ้านไม่ดี
[ ] มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติดหรือเล่นการพนัน
[ ] มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง / เรือ้ รัง
[ ] มีความรู้สึกไม่ดีต่อพ่อแม่
[ ] มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
[ ] มีการละเมิดทางเพศ
[ ] อื่น ๆ …………………………………………..
เกณฑ์การคัดกรออง ปกติ - ข้อ เสี่ยง 1 ข้อ มีปัญหา 2 - 9 ข้อ
7. ด้านอื่นๆ ได้แก่
ด้านสารเสพติด  ปกติ  เสี่ยง ระบุ...................... มีปัญหาระบุ................
ด้านเพศ
 ปกติ  เสี่ยง ระบุ...................... มีปัญหาระบุ................ .
สรุป นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม
 ปกติ
เสี่ยง / มีปัญหา
 เสี่ยง
เสีย่ ง / มีปัญหา
 มีปัญหา
เสี่ยง / มีปญ
ั หา
 พิเศษ

0 – 1 ข้อ
2 – 3 ข้อ
4 - 7 ข้อ
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แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล / ห้องเรียน ชั้น ……………..ครูที่ปรึกษา..................................
คาชี้แจง 1. ถ้านักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปกติ ให้ขีด / ลงในช่อง กลุ่มปกติ ถ้าไม่ใช่ ให้ขีด 2. สาหรับนักเรียนทุกกลุ่ม : ในช่องสัมพันธภาพทางสังคม ถ้าเป็นจุดแข็งให้ขีด / ถ้าไม่ใช่ให้ขีด - และให้ระบุความสามารถพิเศษ ที่นักเรียนมีลง
ในช่องมีความสามารถพิเศษ
3. ถ้านักเรียน เสี่ยง / มีปัญหา และต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือในด้านใด ให้ขีดถูก / ลงในช่องนั้น ๆ
4. สรุปผลการคัดกรองนักเรียน ให้ขีด / ลงในช่อง กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
เสี่ยง / มีปัญหาในด้าน …
ด้านสุขภาพ : ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม
ด้านครอบครัว

ชื่อ - สกุล นักเรียน กลุ่ม มีความ ด้าน
ปกติ สามารถ การ
พิเศษ เรียน ร่างกาย อารมณ์

ความ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การ
ประพฤติ ไม่อยู่นิ่ง
กับเพื่อน
คุ้มครอง
นักเรียน

ปัญหาด้นอื่นๆที่
พบเห็น
สารเสพ เพศ
ติด

กลุ่ม
เสี่ยง

กลุ่ม
มี
ปัญหา
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เสี่ยง / มีปัญหาในด้าน …
ด้านสุขภาพ : ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม
ด้านครอบครัว

ชื่อ - สกุล นักเรียน กลุ่ม มีความ ด้าน
ปกติ สามารถ การ
พิเศษ เรียน ร่างกาย อารมณ์

ความ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การ
ประพฤติ ไม่อยู่นิ่ง
กับเพื่อน
คุ้มครอง
นักเรียน

ปัญหาด้นอื่นๆที่
พบเห็น
สารเสพ เพศ
ติด

กลุ่ม
เสี่ยง

กลุ่ม
มี
ปัญหา
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เสี่ยง / มีปัญหาในด้าน …
ด้านสุขภาพ : ร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม
ด้านครอบครัว

ชื่อ - สกุล นักเรียน กลุ่ม มีความ ด้าน
ปกติ สามารถ การ
พิเศษ เรียน ร่างกาย อารมณ์

ความ พฤติกรรม ความสัมพันธ์ เศรษฐกิจ การ
ประพฤติ ไม่อยู่นิ่ง
กับเพื่อน
คุ้มครอง
นักเรียน

ปัญหาด้นอื่นๆที่
พบเห็น
สารเสพ เพศ
ติด

กลุ่ม
เสี่ยง

กลุ่ม
มี
ปัญหา

สรุป จานวนนักเรียนทั้งหมด……..คน แยกเป็นกลุ่มปกติ ………คน ( ร้อยละ………..) กลุ่มเสี่ยง ………คน ( ร้อยละ……….) มีปัญหา………..คน (ร้อยละ ……….)
* แต่ละกลุ่มคิดเป็นค่าร้อยละจากจานวนนักเรียนในความดูแล
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แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
( สาหรับนักเรียนที่เสี่ยง / มีปัญหา ด้านต่างๆ )
ความเสี่ยง / ปัญหาของนักเรียน
1. ด้านการเรียน
คือ……………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านสุขภาพ
O ร่างกาย คือ ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
O อารมณ์ คือ …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
O ความประพฤติ คือ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
O ความสัมพันธ์กับเพื่อน คือ ………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านครอบครัว
O เศรษฐกิจ คือ ……………………………………………………………………………………………….
O การคุ้มครองนักเรียน คือ …………………………………………………………………………………...
4. ด้านอื่นๆ
O สารเสพติด คือ ……………………………………………………………………………………………..
O เพศ คือ ……………………………………………………………………………………………………..
O เกม คือ ……………………………………………………………………………………………………..
แผนการแก้ไขปัญหา
O ให้คาปรึกษา / สัมภาษณ์ เกี่ยวกับเรื่อง ……………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………
O จัดกิจกรรมในห้องเรียน โดย ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
O จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
O จัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดย …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
O จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย ……………………………………………………………………….......
.............................................................................................................................................................
O ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดย ………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………
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การดาเนินงานแก้ไขปัญหา
วัน เดือน
ปี

ชื่อ สกุล

วิธีการ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนินงาน
 นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ
 ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน
 ส่งต่อ ………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………..................……………………… ผู้สรุป
( .............................................................)
ตาแหน่ง …………………………………
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คาสั่งโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ที่ 124/ 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายฉบับด้วยกัน
ดังเช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 นายสฤษดิ์
วิวาสุขุ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
1.2 ว่าที่ ร.ต.ทองดี ศรีวิเศษ
รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
1.3 นายสุชาติ
ศรีเพชร
รักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.4 นางศิริพร
ศรีเพชร
รักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.5 นางนพรัตน์
วิวาสุขุ
รักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.6 นางวิไลลักษณ์
บุญเศษ
รักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.7 นายชูชาติ
ชูแก้ว
รักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.8 นายชัยพล
เผือดจันทึก ผู้ช่วยรักษาการรองผู้อานวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ นิเทศ
ติดตาม กากับการ ดูแล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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2. คณะกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่
2.1 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครอง
นักเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- จัดทาแผนงาน / โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ดาเนินงานตามแผน
- ประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน
2.1.1 นางนิชาภา
จันทร์เพ็ญ
ครู
ประธานกรรมการ
2.1.2 นางอภิญญา
โสภารัตน์
ครู
รองประธานกรรมการ
2.1.3 นางสาวรุ่งทิพย์
บัวศรี
ครู
กรรมการ
2.1.4 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.1.5 นางสาววิภาวรรณ
อินทร์งาม
เลขานุการระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.1.6 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.1.7 นางสาวสุพรรณี
ขาวงาม
เลขานุการระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.1.8 นางสุลาวัลย์
เป็นเครือ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.1.9 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
เลขานุการระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.1.10 นายเขษม
อุปถัมภ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.1.11 นางบังอร
ชูแก้ว
เลขานุการระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.1.12 นางศุภลักษณ์
ศรีผาวงศ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.1.13 นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
เลขานุการระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.1.14 นายเทพรัตน์
กิ่งแก้ว
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
กรรมการ
2.1.15 นางสาวอารีรัตน์
ใจกล้า
เลขานุการระดับชั้น ม.6
กรรมการ
2.1.16 นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน ครู
กรรมการ
2.1.17 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ
ครู
กรรมการ
2.1.18 นางสาวคนาพร
โสฬส
ครู
กรรมการ
2.1.19 นางสุลาวัลย์
เป็นเครือ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.1.20 นางเอื้อมพร
เที่ยงธรรม
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.21 นางสาวอรุณศรี
นามสว่าง
ครูอัตราจ้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- มอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
- ครูผู้รับผิดชอบดาเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและครบทุกคน
- จัดทาเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้
- มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน
2.2.1 นางเอื้อมพร
เที่ยงธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
2.2.2 นางสาวคนาพร
โสฬส
ครู
รองประธานกรรมการ
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2.2.3 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ
2.2.4 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
2.2.5 นางสาววิภาวรรณ
อินทร์งาม
2.2.6 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์
2.2.7 นางสาวสุพรรณี
ขาวงาม
2.2.8 นางสุลาวัลย์
เป็นเครือ
2.2.9 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
2.2.10 นายเขษม
อุปถัมภ์
2.2.11 นางบังอร
ชูแก้ว
2.2.12 นางศุภลักษณ์
ศรีผาวงศ์
2.2.13 นางสาวเสาวณีย์
อิ่มจิต
2.2.14 นายเทพรัตน์
กิ่งแก้ว
2.2.15 นางสาวอารีรัตน์
ใจกล้า
2.2.16 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
2.2.17 นายสุรศักดิ์ เพิ่งพิศ

ครู
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
เลขานุการระดับชั้น ม.1
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
เลขานุการระดับชั้น ม.2
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
เลขานุการระดับชั้น ม.3
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
เลขานุการระดับชั้น ม.4
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
เลขานุการระดับชั้น ม.5
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
เลขานุการระดับชั้น ม.6
ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.3 การคัดกรองนักเรียน
- จัดทาเครื่องมือสาหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน
- ประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการคัดกรองนักเรียน
- จัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน
- จาแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุมทุกกลุ่ม
2.3.1 นางเอื้อมพร
เที่ยงธรรม
ครู
ประธานกรรมการ
2.3.2 นางสาวคนาพร
โสฬส
ครู
รองประธานกรรมการ
2.3.3 นางสาวภรณ์กนก เติมใจ
ครู
กรรมการ
2.3.4 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.3.5 นางสาววิภาวรรณ
อินทร์งาม
เลขานุการระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.3.6 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.3.7 นางสาวสุพรรณี
ขาวงาม
เลขานุการระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.3.8 นางสุลาวัลย์
เป็นเครือ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.3.9 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
เลขานุการระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.3.10 นายเขษม
อุปถัมภ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.3.11 นางบังอร
ชูแก้ว
เลขานุการระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.3.12 นางศุภลักษณ์
ศรีผาวงศ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.3.13 นางสาวเสาวนีย์ อิ่มจิต
เลขานุการระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.3.14 นายเทพรัตน์
กิ่งแก้ว
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
กรรมการ
2.3.15 นางสาวอารีรัตน์
ใจกล้า
เลขานุการระดับชั้น ม.6
กรรมการ
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2.3.16 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
2.3.17 นางสาวเพลินพิศ ไกรเพชร

ครู

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2.4 การดาเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน
- จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
- กาหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข
- จัดทาข้อมูลหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีที่กาหนดไว้
- มีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามประเมินผลและนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการ
แก้ไขปัญหา
2.4.1 นายบัวชิต
อุทธารัมย์
2.4.2 นายชัยพล
เผือดจันทึก
2.4.3 นายโสภิณ
ผลเจริญ
2.4.4 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
2.4.5 นางสาววิภาวรรณ
อินทร์งาม
2.4.6 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์
2.4.7 นางสาวสุพรรณี
ขาวงาม
2.4.8 นางสุลาวัลย์
เป็นเครือ
2.4.9 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
2.4.10 นายเขษม
อุปถัมภ์
2.4.11 นางบังอร
ชูแก้ว
2.4.12 นางศุภลักษณ์
ศรีผาวงศ์
2.4.13 นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
2.4.14 นายเทพรัตน์
กิ่งแก้ว
2.4.15 นางสาวอารีรัตน์
ใจกล้า
2.4.16 นายสุทธิพงษ์
ผิวจันสด
2.4.17 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
2.4.18 นายสุรศักดิ์ เพ่งพิศ
2.4.19 นายจีรศักดิ์
วงษ์ศรี
2.4.20 นายอภิสิทธิ์
ว่องไว

ครู
ประธานกรรมการ
ครู
รองประธานกรรมการ
ครู
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.1
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.2
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.3
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.4
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.5
กรรมการ
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
กรรมการ
เลขานุการระดับชั้น ม.6
กรรมการ
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
กรรมการ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
- จัดทาข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
- กาหนดแผนงาน/โครงการ
- ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
- ดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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- ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
2.5.1 นายชัยพล
เผือดจันทึก
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการ ประธานกรรมการ
2.5.2 นางบังอร
ชูแก้ว
ครู
รองประธานกรรมการ
2.5.3 นางสาวพรสุดา
ขุมทอง
ครู
กรรมการ
2.5.4 นายนันทพล
ใจกล้า
ครู
กรรมการ
2.5.5 นางสาวธนาวดี
มณีศรี
ครู
กรรมการ
2.5.6 นายวิรัติ
พนารัตน์
ครู
กรรมการ
2.5.7 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.5.8 นางสาววิภาวรรณ
อินทร์งาม
เลขานุการระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.5.9 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.5.10 นางสาวสุพรรณี
ขาวงาม
เลขานุการระดับชั้น ม.2
กรรมการ
2.5.11 นางสุลาวัลย์ เป็นเครือ
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.5.12 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
เลขานุการระดับชั้น ม.3
กรรมการ
2.5.13 นายเขษม
อุปถัมภ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.5.14 นางบังอร
ชูแก้ว
เลขานุการระดับชั้น ม.4
กรรมการ
2.5.15 นางศุภลักษณ์
ศรีผาวงศ์
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.5.16 นางสาวเสาวณีย์ อิ่มจิต
เลขานุการระดับชั้น ม.5
กรรมการ
2.5.17 นายเทพรัตน์
กิ่งแก้ว
หัวหน้าระดับชั้น ม.6
กรรมการ
2.5.18 นางสาวอารีรัตน์
ใจกล้า
เลขานุการระดับชั้น ม.6
กรรมการ
2.5.19 นายจีรศักดิ์
วงษ์ศรี
ครู
กรรมการและเลขานุการ
2.5.20 นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.5.21 นางสาวเอมอัชนา พงษ์เอก
ครูอัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.6 การส่งต่อนักเรียน
- จัดทาข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ
- จัดทาแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
- ส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ติดตาม ประเมินผล และนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงาน
2.6.1 นายวิรุจ
ก่อแก้ว
ครู
ประธานกรรมกรรมการ
2.6.2 นางนิชาภา
จันทร์เพ็ญ
ครู
รองประธานกรรมการ
2.6.3 นายบัวชิต
อุทธารัมย์
ครู
กรรมการ
2.6.4 นางศุภวดี
บูรณ์เจริญ
ครู
กรรมการ
2.6.5 นางสาวสุทธิลักษณ์ สร้อยสูงเนิน ครู
กรรมการ
2.6.6 นางสาวนันทิดา
พันธ์ใหญ่
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
กรรมการ
2.6.7 นางเฉลียว
ธนาศุภวัฒน์ หัวหน้าระดับชั้น ม.2
กรรมการ
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2.6.8 นางสุลาวัลย์
2.6.9 นายเขษม
2.6.10 นางศุภลักษณ์
2.6.11 นายเทพรัตน์
2.6.12 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
2.6.13 นางจิตตรา

เป็นเครือ
อุปถัมภ์
ศรีผาวงศ์
กิ่งแก้ว

หัวหน้าระดับชั้น ม.3
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
หัวหน้าระดับชั้น ม.6

อัศวภูมิ

ครู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถเพื่อประโยชน์เกิดกับนักเรียน
และส่วนราชการสืบไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ลงชื่อ
(นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

218

ภาคผนวก ข
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
1. รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
2. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
สถาบันคุรุพัฒนา
สานักงานเลขาการคุรุสภา
3. รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
4. ดร.สาเริง บุญโต
5. ดร.พัลลภ พัวพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ
- การบริหารการศึกษา
- การวิจัยการศึกษา
- การวัดผลประเมินผล
- การวิจัยการศึกษา
- การบริหารการศึกษา
- การวัดและประเมินผล
สาขา/สถาบัน: วิจัยประชากรและสังคม / - การวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
- การบริหารการศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา - การบริหารการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการ
- การบริหารการศึกษา
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามประสงค์ ข องความอนุ เคราะห์ เ รี ยนเชิญ ท่ านเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔

221

แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้ าพเจ้าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ยินดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ
(รองศาสตรจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามประสงค์ ข องความอนุ เคราะห์ เ รี ยนเชิญ ท่ านเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้ าพเจ้าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร ยินดีเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามประสงค์ ข องความอนุ เคราะห์ เ รี ยนเชิญ ท่ านเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ตามหนังสือ นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ทาวิจัย
เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓” และได้ขอความอนุเคราะห์ข้ าพเจ้าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑ ลงวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๒นั้น
ข้าพเจ้า รองศาสตรจารย์ ดร. โยธิน แสวงดียินดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้การวิจัยดังกล่าว

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/ว๗๒๑

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามประสงค์ ข องความอนุ เคราะห์ เ รี ยนเชิญ ท่ านเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับเป็นผู้เชี่ยวตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน ๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” โรงเรียนจอมพระประชาสวรรค์พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ ใน
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง มี ค วามประสงค์ ข องความอนุ เคราะห์ เ รี ยนเชิญ ท่ านเป็น ผู้ เ ชี่ย วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔
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เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
การประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
ดังนี้
1. แบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2. แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 5 ฉบับ
3.1 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
3.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3.5 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
4. แบบประเมิน ด้า นผลผลผลิ ต ของโครงการพัฒ นาระบบการดูแ ลช่ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
5. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 3 ฉบับ
5.1 แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการ
พัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
5.2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 33
5.3 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ ก ษา
เขต 33
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แบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสอดคล้องในระดับน้อยที่สุด
รายการ
1. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน
4. หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบ
ความสาเร็จในการเรียน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครอง
นักเรียน
8. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง ถูกวิธี และทันเวลา
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รายการ
9. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตาม
ศักยภาพ
10. โครงการมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณ
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แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้บริหารและครูมคี วามพร้อมในการให้ความรู้ และรับผิดชอบ
ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้บริหารและครูมปี ระสบการณ์ในการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองและงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ มีการทางานเป็นทีม และ
อานวยความสะดวกในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
6. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของ
โครงการมีความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย
7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้สาหรับใช้งานมีความ
เหมาะสม

ระดับความเหมาะสม
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รายการ
8. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพตรง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานในแต่ละกิจกรรม
9. มีการบารุงรักษา ดูแลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการ
เรียนรู้ให้ใช้งานได้ดี
10. การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้
ในกิจกรรมมีความคล่องตัว และยืดหยุ่น
ด้านงบประมาณ
11. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีเพียงพอ
และเหมาะสม
12. การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความ
คล่องตัว และยืดหยุ่น
13. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม
และเพียงพอ
14. การบริหารจัดการงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส่
สามารถตรวจสอบได้
ด้านการบริหารจัดการ
15. การบริหารงานโครงการและการมอบหมายงานมีความ
ชัดเจน และเหมาะสม
16. การประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
17. การอานวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ
ในการดาเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม
18. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม
ด้านภาคีเครือข่าย
19. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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รายการ
21. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
22. ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากระเบียนสะสม
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SQD) และการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการ
สัมภาษณ์นักเรียน
7. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาการด้านสังคมของ
นักเรียน
8. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. ศึกษาข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน
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ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
10. นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
แนวทางที่กาหนด
11. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
12. ประชุมเพื่อวิพากย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
13. สรุปผลการดาเนินงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
14. จัดทารายงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
15. จัดทาสารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาไปใช้
ในการคัดกรองนักเรียน
16. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
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แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียน
2. กาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการคัดกรอง
นักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. วิเคราะห์ข้อมูลระเบียนสะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SQD)
และการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผู้เลี้ยงดู บุคคล
แวดล้อมนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้อม
นักเรียน และสังคม
7. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มพิเศษ ในระดับห้องเรียนและระดับชั้น
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
8. นิเทศติดตามการดาเนินงานการคัดกรองนักเรียนตามแนวทาง
ที่กาหนด
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9. ประเมินความก้าวหน้า และบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
เป็นปัจจุบัน
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
10. สรุปผลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับห้องเรียน และ
ระดับชั้นเรียน
11. จัดทาสารสนเทศการคัดครองนักเรียน และนาไปใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียน
12. จัดทารายงานผลการคัดกรองนักเรียน
13. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
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แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็น
ของการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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รายการ
9.1 กิจกรรมโฮมรูม
9.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom
meeting)
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
9.4 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
9.5 กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน
9.6 กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามวิถีพุทธ
9.7 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
10. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ
ม.6
10.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
10.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาส
ต่าง ๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่าง
การดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน
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แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็น
ของการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินกิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และภาคี
เครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
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ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
9.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
9.2 กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น
9.3 การให้ทุนการศึกษา
10. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน
10.1 กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอน
สาระการเรียน
10.2 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน
10.3 กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE)
10.4 กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
10.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
10.6 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาส
ต่างๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่าง
การดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
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แบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน)
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีการปฏิบัติระดับน้อยที่สุด
รายการ
การวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการส่งต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. กาหนดข้อมูลการช่วยเหลือเบื้องต้น และแนวทางการส่งต่อ
ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อภายใน/ภายนอกโรงเรียน
การดาเนินงาน (Do)
4. ดาเนินการส่งต่อภายใน
4.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพนักเรียน และข้อมูล
ด้านการเรียน
4.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
4.3 สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหาและให้คาปรึกษาปรับ
แก้ไขพฤติกรรม
4.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่ง
ต่อ
4.5 ประสานงานกับครูในการช่วยเหลือและส่งต่อภายใน
โรงเรียน
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4.6 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการ
ช่วยเหลือในแบบบันทึกการส่งต่อ
4.7 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อพบครูและรับการ
ช่วยเหลือ
5. ดาเนินการส่งต่อภายนอกโรงเรียน
5.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การ
ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
5.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
5.3 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่ง
ต่อภายนอก
5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งต่อ ภายนอกโรงเรียน
5.5 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการ
ช่วยเหลือในแบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
5.6 นัดหมายและดาเนินการส่งต่อนักเรียนไปยังเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียนเพื่อบาบัดกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
การนิเทศติดตาม (Check)
6. ติดตามผลการช่วยเหลือของครูภายในโรงเรียน
7. ติดตามผลการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญภายนอก
การปรับปรุงพัฒนา (Act)
8. ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป
9. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน
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แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง ผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สาเร็จตามที่เป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือมีความก้าวหน้าในประเด็นต่อไปนี้ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
2. นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกได้อย่างอย่างเหมาะสม
และสร้างสรรค์
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน และรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
4. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
5. นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
6. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ชุมชน
สังคม ได้อย่างเหมาะสม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มี
ต่อครอบครัว
8. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ประเพณีและ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาและชุมชน
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
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ด้านความสามารถในการเรียนรู้
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษา
กาหนด
11. นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
12. นักเรียนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่
ศิลปะ ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ การมีมนุษยสัมพันธ์
ความเข้าใจในตนเอง และการรอบรู้ธรรมชาติ
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
13. นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการช่วยเหลือให้
ประสบความสาเร็จด้านการเรียน
14. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
15. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน
การบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการเรียน
กิจกรรม/ โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
16. นักเรียนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย
17. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมด
18. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอันตรายและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
19. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยง
ความรุนแรงของโรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ
20. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
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แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง ท่านพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มากน้อยเพียงใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ด้านกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความจาเป็นและ
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อผู้ปกครองมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
14. ท่านมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน ภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
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22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่น
ได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคี
เครือข่ายนาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง ท่านพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มากน้อยเพียงใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน
ระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความจาเป็นและ
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อผู้ปกครองมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเ
ซึ่งเป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
14. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนภายใน/
ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
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21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่น
ได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคี
เครือข่ายนาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คาชี้แจง นักเรียนพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มากน้อย
เพียงใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ตามความคิดเห็นของท่าน โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมินระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
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7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาในการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็น
ประโยชน์ ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
14. นักเรียนร่วมรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก
นักเรียน
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
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22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
สามารถปรับตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่น
ได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคี
เครือข่ายนาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณ
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แบบประเมินคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

1. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3.1 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
3.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3.5 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
4. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบ
การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 33
5. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
6. แบบประเมินความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ปกครอง
นักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
7. แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

264
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านบริบทของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
+1
0
-1

1. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการมีความสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน
4. หลักการและเหตุผลของโครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จใน
การเรียน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งส่งเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน
8. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ถูกวิธี และทันเวลา
9. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ
10. โครงการมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้บริหารและครูมคี วามพร้อมในการให้ความรู้ และรับผิดชอบตาม
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3. ผู้บริหารและครูมีประสบการณ์ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองและงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ มีการทางานเป็นทีม และอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
6. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย
7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้สาหรับใช้งานมีความเหมาะสม
8. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานในแต่ละกิจกรรม
9. มีการบารุงรักษา ดูแลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ให้ใช้
งานได้ดี
10. การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมมี
ความคล่องตัว และยืดหยุ่น

ผลการประเมิน
+1
0
-1
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รายการประเมิน

ผลการประเมิน
+1
0
-1

ด้านงบประมาณ
11. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมตามโครงการมีเพียงพอและเหมาะสม
12. การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมมีความคล่องตัว
และยืดหยุ่น
13. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
14. การบริหารจัดการงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบ
ได้
ด้านการบริหารจัดการ
15. การบริหารงานโครงการและการมอบหมายงานมีความชัดเจน และ
เหมาะสม
16. การประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
17. การอานวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการ
ดาเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
18. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม
ด้านภาคีเครือข่าย
19. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
20. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
21. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
22. ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

267
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล)
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากระเบียนสะสม
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SQD)
และการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์
นักเรียน
7. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและพัฒนาการด้านสังคมของนักเรียน
8. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียน
9. ศึกษาข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักเรียน
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
10. นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางที่
กาหนด
11. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
12. ประชุมเพื่อวิพากย์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

ผลการประเมิน
+1
0
-1
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รายการประเมิน
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ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
13. สรุปผลการดาเนินงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
14. จัดทารายงานการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
14. จัดทาสารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการคัด
กรองนักเรียน
16. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

269
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน)
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรองนักเรียน
2. กาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. วิเคราะห์ข้อมูลระเบียนสะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SQD) และการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ผู้เลี้ยงดู บุคคลแวดล้อม
นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแวดล้อมนักเรียน และสังคม
7. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
และกลุ่มพิเศษ ในระดับห้องเรียนและระดับชั้น
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
8. นิเทศติดตามการดาเนินงานการคัดกรองนักเรียนตามแนวทางที่กาหนด
9. ประเมินความก้าวหน้า และบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
10. สรุปผลคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ระดับห้องเรียน และระดับ
ชั้นเรียน

ผลการประเมิน
+1
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11. จัดทาสารสนเทศการคัดครองนักเรียน และนาไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียน
12. จัดทารายงานผลการคัดกรองนักเรียน
13. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

271
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน)
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็นของการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
กิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
9.1 กิจกรรมโฮมรูม
9.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส
9.4 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลการประเมิน
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9.5 กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน
9.6 กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
วิถีพุทธ
9.7 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
10. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
10.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
10.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC
10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

273
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการป้องกันและแก้ปัญหานักเรียน)
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็นคุณค่าและความจาเป็นของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
กิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายเพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
9.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม
9.2 กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น
9.3 การให้ทุนการศึกษา

ผลการประเมิน
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10. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
10.1 กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการ
เรียน
10.2 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
10.3 กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด (TO BE NUMBER
ONE)
10.4 กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
10.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
10.6 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่สาธารณชน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

275
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน)
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการส่งต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. กาหนดข้อมูลการช่วยเหลือเบื้องต้น และแนวทางการส่งต่อภายใน/
ภายนอกโรงเรียน
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อภายใน/ภายนอกโรงเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ดาเนินการส่งต่อภายใน
4.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพนักเรียน และข้อมูลด้านการ
เรียน
4.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหา
4.3 สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหาและให้คาปรึกษาปรับแก้ไข
พฤติกรรม
4.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
4.5 ประสานงานกับครูในการช่วยเหลือและส่งต่อภายในโรงเรียน
4.6 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือใน
แบบบันทึกการส่งต่อ
4.7 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อพบครูและรับการช่วยเหลือ
5. ดาเนินการส่งต่อภายนอกโรงเรียน
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5.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว การได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้น
5.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา สอบถามปัญหา และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ปัญหา
5.3 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียนถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
ภายนอก
5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการส่งต่อ ภายนอกโรงเรียน
5.5 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูลนักเรียนและวิธีการช่วยเหลือใน
แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
5.6 นัดหมายและดาเนินการส่งต่อนักเรียนไปยังเครือข่ายภายนอก
โรงเรียนเพื่อบาบัดกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
6. ติดตามผลการช่วยเหลือของครูภายในโรงเรียน
7. ติดตามผลการช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
8. ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
9. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือและส่งต่อนักเรียน

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................

277
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านผลผลิตต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออกได้อย่างอย่างเหมาะสมและ
สร้างสรรค์
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
4. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
5. นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
6. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน ชุมชน สังคม ได้
อย่างเหมาะสม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว
8. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรม
ของสถานศึกษาและชุมชน
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
ด้านความสามารถในการเรียนรู้
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด
11. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
12. นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้านอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

ผลการประเมิน
+1
0
-1

278

รายการประเมิน
13. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น
14. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สูงขึ้น
15. นักเรียนมีความสามารถด้านการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ศิลปะ
ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจใน
ตนเอง และการรอบรู้ธรรมชาติ
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
16. นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการช่วยเหลือให้ประสบ
ความสาเร็จด้านการเรียน
17. นักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส มผ ที่ลดลง
18. จานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
19. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
20. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และเท่าเทียม
21. โรงเรียนไม่มีนักเรียนที่ออกกลางคัน
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
22. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการบูร
ณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการเรียน กิจกรรม/ โครงการ
ที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
23. นักเรียนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
24. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมด
25. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
26. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติพและหลีกเลี่ยงความ
รุนแรงของโรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ
27. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย
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280
แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความจาเป็นและเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็นประโยชน์
ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. ท่านมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอกนักเรียน
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีความจาเป็นและเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ผลการประเมิน
+1
0
-1
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10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
*******************************************************************************
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยการให้ดุลยพินิจ ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ต้องการวัด
รายการประเมิน
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผลการประเมิน
+1
0
-1
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11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
12. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์
ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. นักเรียนร่วมรับรู้ข้อมูลการส่งต่อนักเรียนภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออกกลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามีจานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนาแก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

1. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
2. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3.1 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
3.2 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
3.3 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3.4 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3.5 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
4. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33
5. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
6. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
7. ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
1. โครงการมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โครงการมีความสอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของสถานศึกษาเกี่ยวกับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
4. หลักการและเหตุผลของโครงการ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษา
5. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งช่วยเหลือ
นักเรียนให้ประสบความสาเร็จในการ
เรียน
6. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
7. วัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งส่งเสริม
ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน
8. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
ถูกวิธี และทันเวลา
9. โครงการมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 36 (ต่อ)
รายการ
10. โครงการมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

จากตารางที่ 36 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จานวน 10 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 37 ค่า สั มประสิ ทธิ์ความเชื่อมั่น และค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านบริบทของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
Cases
Excludeda
0
0.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.969

10
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ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10

Scale Mean if
Item Deleted
38.9333
38.9000
38.9333
38.9667
39.0667
38.9667
39.0333
39.0333
39.1000
39.0667

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
23.375
.757
.969
23.197
.785
.968
22.340
.866
.965
22.585
.931
.963
22.340
.838
.966
22.102
.923
.963
22.516
.874
.965
22.240
.839
.966
22.783
.868
.965
22.616
.876
.965

จากตารางที่ 37 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.76-0.93
แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดง
ว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 38 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
รายการ
ด้านบุคลากร
1. ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผู้บริหารและครูมีความพร้อมในการให้
ความรู้ และรับผิดชอบตามกิจกรรมที่
ได้รับมอบหมาย
3. ผู้บริหารและครูมีประสบการณ์ในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองและงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ผู้บริหารและครูให้ความร่วมมือ มีการ
ทางานเป็นทีม และอานวยความ
สะดวกในการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้
6. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการ
เรียนรู้ที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการมี
ความเหมาะสม เพียงพอ และทันสมัย
7. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการ
เรียนรู้สาหรับใช้งานมีความเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
รายการ
8. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อการ
เรียนรู้มีคุณภาพตรงวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานในแต่ละกิจกรรม
9. มีการบารุงรักษา ดูแลวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ให้ใช้งาน
ได้ดี
10. การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในกิจกรรมมี
ความคล่องตัว และยืดหยุ่น
ด้านงบประมาณ
11. งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการมีเพียงพอและ
เหมาะสม
12. การเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติกิจกรรมมีความคล่องตัว
และยืดหยุ่น
13. การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละ
กิจกรรมมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ
14. การบริหารจัดการงบประมาณมี
ความชัดเจน โปร่งใส่ สามารถ
ตรวจสอบได้

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 38 (ต่อ)
รายการ
ด้านการบริหารจัดการ
15. การบริหารงานโครงการและการ
มอบหมายงานมีความชัดเจน และ
เหมาะสม
16. การประสานงานกับหน่วยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
17. การอานวยความสะดวกและการ
เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการ
ดาเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
18. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมใน
โครงการมีความเหมาะสม
ด้านภาคีเครือข่าย
19. ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
20. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่ให้ความ
ร่วมมือในดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
21. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพร้อมใน
การให้ความร่วมมือกับโรงเรียนใน
การดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
22. ภาคีเครือข่ายมีความพร้อมในการให้
ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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จากตารางที่ 38 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 12 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 39 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น
ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.971

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11

Scale Mean if
Item Deleted
88.1667
88.2667
88.2333
88.2333
88.4333
88.5000
88.4667
88.4333
88.5000
88.4667
88.6000

22
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
111.868
.717
.970
113.030
.661
.970
112.737
.670
.970
111.013
.812
.969
111.840
.664
.970
109.983
.794
.969
108.464
.877
.968
109.633
.830
.969
109.500
.830
.969
106.395
.899
.968
108.110
.839
.969
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ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22

88.4667
88.2667
88.0667
88.4333
88.2333
88.3000
88.2000
88.2000
88.4000
88.1667
88.1667

107.154
111.513
112.409
110.530
110.599
111.252
114.097
112.372
109.007
115.247
113.523

.849
.714
.729
.835
.847
.751
.614
.768
.789
.578
.747

.969
.970
.970
.969
.969
.970
.971
.969
.969
.971
.970

จากตารางที่ 39 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 มี ค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง 0.58-0.90 แสดงว่ า ทุ ก ข้ อ ใช้ ไ ด้ และค่ า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่ นสู ง
สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนดาเนินกิจกรรม
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. แต่งตั้งคณะทางานและกาหนด
บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินกิจกรรม
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
จากระเบียนสะสม
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนจาก
การประเมินพฤติกรรมเด็ก (SQD)
และการประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ)
6. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคลจากการสัมภาษณ์นักเรียน
7. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนและ
พัฒนาการ ด้านสังคมของนักเรียน
8. สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
9. ศึกษาข้อมูลการตรวจสุขภาพของ
นักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 40 (ต่อ)
รายการ
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
10. นิเทศติดตามการดาเนินงานรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลตามแนวทางที่
กาหนด
11. บันทึกข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
12. ประชุมเพื่อวิพากย์ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาในครั้งต่อไป
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
13. สรุปผลการดาเนินงานการรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล
14. จัดทารายงานการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
15. จัดทาสารสนเทศการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล เพื่อนาไปใช้ในการคัด
กรองนักเรียน
16. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 40 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จานวน 16 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
มีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 41 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 กิ จ กรรมการรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.903

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16

Scale Mean if
Item Deleted
62.8667
62.9333
62.9333
62.9333
63.0667
63.1667
62.9000
63.0333
63.0000
63.1000
63.1333
63.0333
62.9667
63.0333
62.9000
63.0000

16
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
25.361
.447
.901
23.099
.769
.890
24.133
.572
.898
24.478
.508
.900
25.168
.550
.898
24.006
.631
.895
23.610
.742
.891
25.689
.500
.900
24.000
.639
.895
23.266
.579
.899
25.706
.517
.900
25.413
.457
.901
24.171
.671
.894
25.620
.411
.902
24.645
.624
.896
24.414
.649
.895
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จากตารางที่ 41 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.410.77 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.90
แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
ตารางที่ 42 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการคัดกรอง
นักเรียน
2. กาหนดเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
3. จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้การเก็บ
รวบรวมข้อมูลการคัดกรองนักเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. วิเคราะห์ข้อมูลระเบียนสะสม
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน (SQD) และการ
ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
เช่น ผู้เลี้ยงดู บุคคลแวดล้อม
นักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แวดล้อมนักเรียน และสังคม
7. คัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่มเป็น
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
และกลุ่มพิเศษ ในระดับห้องเรียนและ
ระดับชั้น

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 42 (ต่อ)
รายการ
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
8. นิเทศติดตามการดาเนินงานการคัด
กรองนักเรียนตามแนวทางที่กาหนด
9. ประเมินความก้าวหน้า และบันทึก
ข้อมูลการคัดกรองนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
10. สรุปผลคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล ระดับห้องเรียน และ
ระดับชั้นเรียน
11. จัดทาสารสนเทศการคัดครอง
นักเรียน และนาไปใช้ในการส่งเสริม
พัฒนา และแก้ไขปัญหานักเรียน
12. จัดทารายงานผลการคัดกรอง
นักเรียน
13. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 42 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน จานวน 13 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่า
เท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 43 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
Cases
Excludeda
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.971

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13

Scale Mean if
Item Deleted
52.0667
52.1333
52.1333
52.3000
52.2333
52.1667
52.2333
52.2333
52.2000
52.2333
52.1000
52.1667
52.2000

13
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
33.375
.801
.970
33.361
.820
.969
33.568
.781
.970
33.045
.759
.971
33.357
.883
.968
32.557
.860
.968
32.737
.866
.968
32.530
.903
.967
32.510
.885
.968
31.978
.889
.968
32.093
.823
.969
32.144
.832
.969
32.303
.820
.969

จากตารางที่ 43 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึกษา เขต 33 กิจ กรรมการคัดกรองนัก เรียน มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.76-0.90
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แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดง
ว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
ตารางที่ 44 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สั งกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็น
คุณค่าและความจาเป็นของการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาท
หน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
กิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่
ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
รายการ
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
9.1 กิจกรรมโฮมรูม
9.2 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน (Classroom meeting)
9.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่น
วัยใส
9.4 กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
9.5 กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทาง
กายนักเรียน
9.6 กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนา
พัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามวิถีพุทธ
9.7 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
10. ดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6
10.2 กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS
10.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/
กิจกรรม YC
10.4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 44 (ต่อ)
รายการ
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศ
ติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการ
ดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผล
การปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุป
รายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่
สาธารณชน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 44 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น จ านวน 20 ข้ อ มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 45 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 33 กิจกรรมการส่ งเสริ ม และพั ฒ นา
นักเรียน
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.987

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9.1
ข้อ 9.2
ข้อ 9.3
ข้อ 9.4
ข้อ 9.5
ข้อ 9.6
ข้อ 9.7
ข้อ 10.1

Scale Mean if
Item Deleted
126.7000
126.5667
126.5667
126.6000
126.5667
126.6000
126.6000
126.5667
126.5000
126.6000
126.5333
126.6000
126.6000
126.7667
126.7000
126.6333

30
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
169.597
.874
.986
171.426
.791
.986
173.426
.741
.987
171.421
.908
.986
171.495
.891
.986
173.076
.777
.986
171.421
.908
.986
171.840
.864
.986
172.121
.835
.986
173.007
.783
.986
171.913
.853
.986
172.731
.805
.986
173.559
.740
.987
171.289
.800
.986
172.217
.906
.986
170.723
.859
.986
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ข้อ 10.2
ข้อ 10.3
ข้อ 10.4
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20

126.7000
126.7000
126.6667
126.7000
126.5667
126.7667
126.5667
126.6333
126.7000
126.7000
126.7000
126.7000
126.5000

171.252
171.045
171.126
169.803
171.151
171.289
171.840
170.723
169.597
171.045
171.252
171.252
172.121

.856
.871
.845
.860
.731
.800
.864
.859
.874
.871
.856
.856
.835

.986
.986
.986
.986
.987
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986
.986

จากตารางที่ 45 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 33 กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย น มี ค่ า อ านาจจ าแนกอยู่ ร ะหว่ า ง
0.73-0.91 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.99 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 46 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อกาหนดนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
2. สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเห็น
คุณค่าและความจาเป็นของการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
3. แต่งตั้งทางานและกาหนดบทบาท
หน้าที่และผู้รับผิดชอบในการดาเนิน
กิจกรรม
4. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
5. ประสานงานกับวิทยากร ผู้ปกครอง
นักเรียน และภาคีเครือข่ายเพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
6. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อ และเอกสารที่
ใช้
7. จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่
8. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
รายการ
ด้านการดาเนินงาน (Do)
9. ดาเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ด้านการเรียน
9.1 กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อม
เสริม
9.2 กิจกรรมการแนะแนวและการให้
การปรึกษาเบื้องต้น
9.3 การให้ทุนการศึกษา
10. ดาเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน
10.1 กิจกรรมการบูรณาการทักษะ
ชีวิตการเรียนการสอนสาระการ
เรียน
10.2 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
10.3 กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และ
ยาเสพติด (TO BE NUMBER
ONE)
10.4 กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)
10.5 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและโรคเอดส์
10.6 กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 46 (ต่อ)
รายการ
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
11. กาหนดปฏิทินการดาเนินงานนิเทศ
ติดตาม
12. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล
13. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
14. สังเกตและบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
15. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน
16. ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการ
ดาเนินงานในโอกาสต่างๆ
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
17. ประเมินผลเพื่อทบทวนและสรุปผล
การปฏิบัติงานระหว่างการ
ดาเนินงาน
18. ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุป
รายงานการดาเนินงาน
19. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
20. เผยแพร่ผลการดาเนินงานสู่
สาธารณชน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1 +1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 46 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน จานวน 20 ข้อ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 47 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.944

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9.1
ข้อ 9.2
ข้อ 9.3
ข้อ 10.1
ข้อ 10.2
ข้อ 10.3
ข้อ 10.4
ข้อ 10.5

Scale Mean if
Item Deleted
107.8333
107.9000
107.9667
107.9333
107.9667
107.8667
107.8333
107.9333
107.9000
107.8667
107.8000
107.8333
108.0000
107.9667
107.9000
107.7667

27
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
106.420
.511
.943
105.610
.565
.942
102.378
.693
.940
101.168
.704
.940
101.206
.724
.940
105.430
.555
.942
104.420
.558
.942
104.547
.551
.942
104.162
.561
.942
105.016
.527
.942
105.614
.447
.943
102.833
.630
.941
101.931
.761
.940
101.964
.667
.941
102.783
.673
.941
104.530
.577
.942
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ข้อ 10.6
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20

107.8667
107.9333
107.8333
107.9000
107.8667
107.9333
107.9333
107.8333
107.7667
107.9000
107.8333

105.154
103.926
104.213
105.266
104.464
103.030
104.685
101.592
103.564
103.197
105.040

.515
.548
.524
.472
.646
.617
.539
.726
.747
.585
.653

.943
.942
.943
.943
.941
.941
.942
.940
.940
.942
.941

จากตารางที่ 47 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.45-0.76 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.94 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 48 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
รายการ
ด้านการวางแผน (Plan)
1. ประชุมเพื่อวางแผนการส่งต่อนักเรียน
เป็นรายบุคคล
2. กาหนดข้อมูลการช่วยเหลือเบื้องต้น
และแนวทางการส่งต่อภายใน/
ภายนอกโรงเรียน
3. จัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการส่งต่อ
ภายใน/ภายนอกโรงเรียน
ด้านการดาเนินงาน (Do)
4. ดาเนินการส่งต่อภายใน
4.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูล
สุขภาพนักเรียน และข้อมูลด้าน
การเรียน
4.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา
สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
4.3 สะท้อนให้เห็นสาเหตุของปัญหา
และให้คาปรึกษาปรับแก้ไข
พฤติกรรม
4.4 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียน
ถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
4.5 ประสานงานกับครูในการ
ช่วยเหลือและส่งต่อภายใน
โรงเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 48 (ต่อ)
รายการ
4.6 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูล
นักเรียนและวิธีการช่วยเหลือใน
แบบบันทึกการส่งต่อ
4.7 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่เพื่อ
พบครูและรับการช่วยเหลือ
5. ดาเนินการส่งต่อภายนอกโรงเรียน
5.1 ศึกษาประวัติส่วนตัว ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ ครอบครัว การได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้น
5.2 รับนักเรียนที่ประสบปัญหา
สอบถามปัญหา และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหา
5.3 ทาความเข้าใจและชี้แจงนักเรียน
ถึงความจาเป็นที่ต้องส่งต่อ
ภายนอก
5.4 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการ
ส่งต่อ ภายนอกโรงเรียน
5.5 บันทึกพฤติกรรมและสรุปข้อมูล
นักเรียนและวิธีการช่วยเหลือใน
แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก
5.6 นัดหมายและดาเนินการส่งต่อ
นักเรียนไปยังเครือข่ายภายนอก
โรงเรียนเพื่อบาบัดกับเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 48 (ต่อ)
รายการ
ด้านการนิเทศติดตาม (Check)
6. ติดตามผลการช่วยเหลือของครูภายใน
โรงเรียน
7. ติดตามผลการช่วยเหลือของ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ด้านการปรับปรุงพัฒนา (Act)
8. ประเมินผลและนาผลที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
9. สรุปและรายงานผลการช่วยเหลือและ
ส่งต่อนักเรียน

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 48 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน จานวน 9 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ
1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 49 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.968

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4.1
ข้อ 4.2
ข้อ 4.3
ข้อ 4.4
ข้อ 4.5
ข้อ 4.6
ข้อ 4.7
ข้อ 5.1
ข้อ 5.2
ข้อ 5.3
ข้อ 5.4
ข้อ 5.5
ข้อ 5.6
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9

Scale Mean if
Item Deleted
80.0333
79.8000
79.8667
79.8667
79.8667
79.7667
79.8333
79.8333
79.8667
79.8000
79.8333
79.9000
79.8667
79.7333
79.7000
79.7667
79.8333
79.8333
79.8000
79.8333

20
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
47.413
.715
.967
48.648
.671
.967
47.568
.799
.965
47.913
.916
.965
47.637
.675
.967
47.702
.679
.967
47.661
.644
.968
47.040
.841
.965
47.913
.916
.965
48.648
.671
.967
47.937
.845
.965
47.955
.784
.966
47.913
.916
.965
47.444
.810
.965
47.528
.772
.966
48.185
.609
.968
47.040
.841
.965
47.040
.841
.965
48.648
.671
.967
47.937
.845
.965

จากตารางที่ 49 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.61-0.92 แสดงว่า
ทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่ามีค่า
ความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 50 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ +1
8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก +1
ได้อย่างอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
3. นักเรียนมีพัฒนาการด้านน้าหนักและ +1
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน และรู้จัก
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
4. นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง
+1
และผู้อื่น
5. นักเรียนมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น
+1
6. นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
+1
ข้อบังคับของโรงเรียน ชุมชน สังคม
ได้อย่างเหมาะสม
7. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จัก
+1
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อ
ครอบครัว
8. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา +1
ระเบียบ ประเพณีและวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาและชุมชน
9. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
+1

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

5
5

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 50 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

ด้านความสามารถในการเรียนรู้
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา +1 +1
ผู้เรียนตามที่สถานศึกษากาหนด
11. นักเรียนมีสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน
+1 +1
อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
12. นักเรียนมีความสามารถด้านการ
+1 +1
เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ ศิลปะ
ภาษา ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ การมี
มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจในตนเอง
และการรอบรู้ธรรมชาติ
ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
13. นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียน +1 +1
ได้รับการช่วยเหลือให้ประสบ
ความสาเร็จด้านการเรียน
14. นักเรียนกลุ่มมีปัญหาเศรษฐกิจได้รับ +1 +1
การจัดสรรทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
15. นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ +1 +1
ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการบูรณา
การทักษะชีวิตการเรียนการสอน
สาระการเรียน กิจกรรม/ โครงการที่
เสริมสร้างทักษะชีวิต
16. นักเรียนได้รู้บทบาทและหน้าที่ของ +1 +1
ตนเองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 50 (ต่อ)
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
17. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้รับ
การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทั้งหมด
18. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
เป็นอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
19. นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจาก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
สิ่งเสพติดและหลีกเลี่ยงความรุนแรง
ของโรคภัย อุบัติภัย และปัญหาทางเพศ
20. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ตัวเองได้ตามวัย
ข้อที่

จากตารางที่ 50 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จานวน 20 ข้อ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 51 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมิน ด้านผลผลิ ต ของ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

319
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.974

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20

Scale Mean if
Item Deleted
82.6000
82.4333
82.5333
82.4333
82.4000
82.4667
82.5333
82.4333
82.4667
82.5667
82.5000
82.3000
82.3000
82.2333
82.2000
82.2333
82.2333
82.3000
82.4333
82.3333

20
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
110.731
.715
.973
109.564
.840
.972
109.637
.817
.972
108.944
.819
.972
111.007
.718
.973
109.913
.829
.972
107.844
.824
.972
108.254
.809
.972
107.016
.850
.972
108.047
.827
.972
108.328
.831
.972
113.872
.598
.974
111.597
.715
.973
110.461
.886
.972
110.372
.895
.972
111.564
.713
.973
109.978
.838
.972
109.941
.776
.973
108.530
.849
.972
109.471
.816
.972

จากตารางที่ 51 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.60-0.90 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.97 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 52 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอม
พระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 52 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
+1 +1
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็น
+1 +1
รายบุคคลมีความจาเป็นและเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อ
+1 +1
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ +1 +1
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
12. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
+1 +1
และพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็นประโยชน์
ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
+1 +1
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. ท่านมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อ
+1 +1
นักเรียนภายใน/ภายนอกนักเรียน

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 52 (ต่อ)
ข้อที่
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียน
รู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออก
กลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามี
จานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 52 (ต่อ)
ข้อที่
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนา
แก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 52 พบว่ า ข้ อ ค าถามในแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 26 ข้อ มีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถามที่ใช้ได้
ตารางที่ 53 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
13
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
13
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
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Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.985

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24

Scale Mean if
Item Deleted
109.2308
109.2308
109.2308
109.0769
109.3077
109.5385
109.4615
109.5385
109.3077
109.3077
109.2308
109.3846
109.3846
109.2308
109.3846
109.2308
109.3846
109.3077
109.2308
109.5385
109.3077
109.3077
109.3077
109.2308

26
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
206.692
.778
.985
213.359
.546
.986
208.692
.863
.984
209.577
.823
.985
215.564
.409
.986
204.603
.854
.984
206.936
.847
.984
204.269
.871
.984
203.897
.946
.984
203.897
.946
.984
203.526
.952
.984
202.090
.901
.984
198.423
.846
.985
203.526
.952
.984
202.090
.901
.984
203.526
.952
.984
203.756
.820
.985
200.897
.938
.984
203.526
.952
.984
199.936
.832
.985
203.897
.946
.984
204.731
.900
.984
215.564
.409
.986
208.692
.863
.984
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ข้อ 25
ข้อ 26

109.2308
109.3846

203.526
202.090

.952
.901

.984
.984

จากตารางที่ 53 พบว่ า ข้ อ ค าถามในแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง
0.41-0.95 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ
0.99 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถนาไปใช้ได้
ตารางที่ 54 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นั ก เรี ย นต่ อ โครงการพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โรงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 54 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม +1 +1
ในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ +1 +1
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
+1 +1
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็น
+1 +1
รายบุคคลมีความจาเป็นและเหมาะสม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
10. การเยี่ยมบ้านนักเรียน การติดต่อ
+1 +1
ผู้ปกครองมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
12. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. ผู้ปกครองมีส่วนรับรู้ข้อมูลการส่งต่อ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
นักเรียนภายใน/ภายนอก
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแล
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลือ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
อย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
รู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
ข้อที่
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ข้อที่
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออก
กลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามี
จานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนา
แก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้
+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 54 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 26 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อ
คาถามที่ใช้ได้
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ตารางที่ 55 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.989

ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13

Scale Mean if
Item Deleted
110.4667
110.5333
110.7000
110.5000
110.5667
110.7333
110.8000
110.5000
110.6000
110.5000
110.6000
110.4667
110.3667

26
Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
357.430
.866
.989
359.223
.855
.989
353.528
.865
.989
357.086
.924
.989
353.495
.954
.989
358.754
.789
.989
358.648
.746
.990
355.914
.916
.989
356.455
.909
.989
359.776
.883
.989
360.179
.832
.989
357.430
.912
.989
361.551
.883
.989
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ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26

110.4000
110.4667
110.5000
110.5667
110.5333
110.7000
110.4667
110.5333
110.4000
110.4667
110.5000
110.5667
110.7333

358.938
358.326
357.086
353.495
359.223
353.528
356.878
358.326
358.938
358.326
357.086
353.495
358.754

.915
.882
.924
.954
.855
.865
.884
.885
.915
.882
.924
.954
.789

.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989
.989

จากตารางที่ 55 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.75-0.95 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้
และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.99 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่น
สูง สามารถนาไปใช้ได้
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ตารางที่ 56 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
ข้อที่
ด้านการบริหารจัดการ
1. โรงเรียนมีนโยบายการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน
2. โรงเรียนให้ความสาคัญต่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา
3. โรงเรียนดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนดาเนินการเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
เป็นรูปธรรม
5. ครูมีความตระหนัก มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน
6. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ตารางที่ 56 (ต่อ)
ข้อที่

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

7. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง
8. โรงเรียนมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
+1 +1
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจา +1 +1
ชั้น ครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
10. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยม
+1 +1
บ้านนักเรียน
11. การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนช่วยให้ +1 +1
ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
12. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริม +1 +1
และพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นประโยชน์
ช่วยพัฒนานักเรียนได้ดี
13. นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมการ
+1 +1
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
14. นักเรียนร่วมรับรู้ข้อมูลการส่งต่อ
+1 +1
นักเรียนภายใน/ภายนอก

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน
15. การดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
16. นักเรียนทุกคนได้การดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง
17. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่
ในระดับที่สูงขึ้น
18. นักเรียนมีความสามารถในการเรียน
รู้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
19. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่ดีขึ้น
20. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษา
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
21. อัตราการลดลงของนักเรียนออก
กลางคัน
22. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหามี
จานวนลดลง
23. นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือ
ตนเองได้ตามวัย
24. นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
1 2 3 4 5

r IOC การแปลผล

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้
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ข้อที่
25. นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณ์ มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คาแนะนา
แก่ผู้อื่นได้
26. โรงเรียนมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย
นาไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญ คนที่
r IOC การแปลผล
1 2 3 4 5
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00
ใช้ได้

+1 +1 +1 +1 +1

5

1.00

ใช้ได้

จากตารางที่ 56 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จานวน 26 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่งเป็นข้อคาถาม
ที่ใช้ได้
ตารางที่ 57 ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นและค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
100.0
a
Cases
Excluded
0
.0
Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
N of Items
.981

26
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ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
ข้อ 13
ข้อ 14
ข้อ 15
ข้อ 16
ข้อ 17
ข้อ 18
ข้อ 19
ข้อ 20
ข้อ 21
ข้อ 22
ข้อ 23
ข้อ 24
ข้อ 25
ข้อ 26

Scale Mean if
Item Deleted
106.8000
106.7000
106.6333
106.5333
106.4000
106.4667
106.4667
106.4000
106.3667
106.9667
106.9667
107.2000
106.3667
106.3333
106.5000
106.2333
106.5333
106.5667
106.4333
106.4333
106.5000
106.4333
106.4000
106.5000
106.4667
106.4000

Item-Total Statistics
Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
364.648
.636
.981
358.562
.886
.979
367.137
.745
.980
361.706
.807
.980
362.317
.800
.980
366.533
.681
.981
360.257
.772
.980
362.041
.809
.980
365.068
.789
.980
370.378
.636
.981
360.447
.721
.981
365.959
.724
.980
359.206
.854
.980
356.782
.888
.979
357.500
.888
.979
361.702
.856
.980
359.016
.851
.980
357.289
.875
.980
355.220
.875
.980
357.082
.855
.980
362.466
.813
.980
362.530
.798
.980
359.352
.853
.980
359.017
.844
.980
359.982
.844
.980
359.007
.863
.980
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จากตารางที่ 57 พบว่า ข้อคาถามในแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ โครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.64-0.89 แสดงว่าทุกข้อใช้ได้ และค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น ของแบบประเมินทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่ นสู ง
สามารถนาไปใช้ได้

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

338
ที่ ศธ ๐๔๒๖๓.๒๐/๗๘๐

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๘๐
๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือในการประเมินโครงการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนท่าตูมประเสริมวิทย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประเมินโครงการ จานวน ๑๑ ฉบับ
ด้วย นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ ทาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เรื่อง “รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓” เพื่อจัดทาผลงานประกอบการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะผู้เชี่ยวชาญ
ในการนี้ จึ งใคร่ ขอความอนุเคราะห์ จากท่าน ทดลองใช้เครื่องมือในการประเมิน
โครงการดังกล่าว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี ขอขอบคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นาย สฤษดิ์ วิวาสุขุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๔๕๘-๑๑๓๘
http://www.cps.ac.th
นางเฉลียว ธนาศุภวัฒน์ โทร. ๐๘-๑๗๓๐-๐๖๕๖ หัวหน้าสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
โทร. ๐๘-๘๕๙๐-๙๖๓๕ , ๐๘-๑๙๗๖-๗๑๘๔

339

ภาคผนวก ช
ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

341

ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนว
และครูที่ดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
นักจิตวิทยา สพม.33 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

342
กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
การประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน (Plan)

การเยี่ยมบ้านนักเรียนและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง

343

344

345
สารสนเทศการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน

346
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน

347
กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนานักเรียน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. กิจกรรมโฮมรูม

348
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)

349
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL)
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

350
4. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

351
5. กิจกรรมตรวจสอบสมรรถนะทางกายนักเรียน

352
6. กิจกรรมอบรมค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ

353
7. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

354
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6

355
2. กิจกรรมเวทีคนเก่ง CPS

356
3. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน/กิจกรรม YC

การจัดการเรียนการสอนเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน รายวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

357
4. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

358
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
1. กิจกรรมการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม

359
2. กิจกรรมการแนะแนวและการให้การปรึกษาเบื้องต้น

360
3. การให้ทุนการศึกษา

361
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
1. กิจกรรมการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนสาระการเรียน

นักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองและสร้างความปลอดภัย
ด้วยการเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดการซื้อผักจากท้องตลาดที่เสี่ยงต่อการได้รับสารเคมี

362

นักเรียนได้ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียน
ในการจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

363
2. กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน

การอบรมนักดับเพลิงของนักเรียน ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ ณ หอประชุมศรีทองกวาว

364

ฐานเรื่องการการปฐมพยาบาลเบื้องตน
(กู้ชีพจอมพระ เทศบาลจอมพระ และ อบต.จอมพระ)

365
3. กิจกรรมวัยใสต้านภัยเอดส์ และยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

366
4. กิจกรรมครูแดร์ (D.A.R.E)

โครงการจอมพระร่วมแรงร่วมใจ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยการจราจร ภายใต้โครงการ
เด็กอนาคตไกล ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน“Safe Life Safe Drive” ของจังหวัดสุรินทร์
ณ หอประชุมศรีทองกวาว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

367
5. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์

368
6. กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมศรีทองกวาว
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เรือนรับรองโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

369

ประชุมผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อติดตามและประเมินผล
ณ เรือนรับรองโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

370
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน
การส่งต่อภายในโรงเรียน (ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง)

371
การส่งต่อภายนอกโรงเรียน (รพ)

372
ตัวอย่างสารสนเทศรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาคผนวก ซ
ภาพความสาเร็จที่ได้รับ

374

ภาพความสาเร็จที่ได้รับ
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ทาให้ได้สารสนเทศการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
ตารางที่ 58 ผลการคัดกรองนักเรียนปีการศึกษา 2560-2562
ปีการศึกษา
2560
2561
2562

จานวนนักเรียน
(คน)
กลุ่มพิเศษ
1832
192
(10.5)
1867
202
(10.8)
1863
216
(11.6)

จานวนนักเรียน (ร้อยละ)
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา
1,473
97
70
(80.4)
(5.3)
(3.8)
1,505
95
65
(80.6)
(5.1)
(3.5)
1,503
90
54
(80.6)
(4.8)
(2.9)

จากตารางที่ 58 พบว่า ผลการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ แบ่งนักเรียน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งหมด 1,863 คน แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มพิเศษ
จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 นักเรียนกลุ่มปกติ จานวน 1,503 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง (เหล้า บุหรี่ กัญชา) จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และนักเรียนกลุ่มมีปัญหา
(ปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม และปัญหาเศรษฐกิจ) จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้ดาเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา และกิจกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน ก่อให้เกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เรียน และด้านการ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ดังนี้

375
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
นั กเรี ย นโรงเรี ยนจอมพระประชาสรรค์ ปี การศึกษา 2562 เข้าร่ว มกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียน และมีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ผ่าน” เกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 99.60

ภาพที่ 8 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

376
2. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562
นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ ระดับ “ดี” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.44

ภาพที่ 9 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ปีการศึกษา 2562

377
ตารางที่ 59 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 – 2562
ระดับ
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562
95.74
95.34
92.74
2.82
2.47
2.70
0.06
0.75
1.01
1.38
1.45
3.53

ด้านความสามารถในการเรียนรู้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตารางที่ 60 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ

0
1
26 425
0.23 3.68
48 413
0.44 3.81
36 537
0.35 5.26
33 281
0.45 3.83
32 188
0.41 2.38
32 350
0.42 4.63
207 2194
0.37 3.96

ระดับผลการเรียน ปีการศึกษา 2562
1.5
2
2.5
3
3.5
583 736 1709 1875 2169
5.05 6.38 14.81 16.25 18.80
389 769 1941 1244 1674
3.59 7.10 17.92 11.48 15.45
398 484 1493 1463 2239
3.90 4.74 14.62 14.32 21.92
365 579 1034 1233 1071
4.97 7.89 14.09 16.80 14.59
320 510 954 1198 1236
4.06 6.47 12.10 15.20 15.68
224 406 978 1397 1216
2.97 5.38 12.95 18.50 16.10
2279 3484 8109 8410 9605
4.12

4
4017
34.81
4356
40.21
3564
34.89
2744
37.38
3445
43.70
2949
39.05
21075

6.29 14.65 15.19 17.35 38.07

378
จากตารางที่ 60 พบว่ า นั ก เรี ย นโรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ มี ร ะดั บ ผลการเรี ย น
ปีการศึกษา 2562 โดยรวมมีผลการเรียนรู้เกรด 0 คิดเป็นร้อยละ 0.37 ผลการเรียนรู้เกรด 1 คิดเป็น
ร้อยละ 3.96 ผลการเรียนรู้เกรด 1.5 คิดเป็นร้อยละ 4.12 ผลการเรียนรู้เกรด 2 คิดเป็นร้อยละ 6.29
ผลการเรียนรู้เกรด 2.5 คิดเป็นร้อยละ 14.65 ผลการเรียนรู้เกรด 3 คิดเป็นร้อยละ 15.19 ผลการ
เรียนรู้เกรด 3.5 คิดเป็นร้อยละ 17.35 และผลการเรียนรู้เกรด 4 คิดเป็นร้อยละ 38.07
ตารางที่ 61 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพฯ
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา
2561
72.35
60.16
67.24
74.98
86.01
82.81
84.93
68.86
74.67

2562
83.22
71.85
77.91
86.5
97.05
94.27
95.41
79.38
85.70

ผลต่าง
10.87
11.69
10.67
11.52
11.04
11.46
10.48
10.52
11.03

จากตารางที่ 61 พบว่า โดยรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 74.67 และปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.70 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.03
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ร้อยละของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามระดับชั้น

ร้อยละของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาพที่ 10 ร้อยละของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ระดับ 3 ขึ้นไป
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
t50.00
t45.00
t40.00
t35.00
t30.00
t25.00
t20.00
t15.00
t10.00
t5.00
t0.00
ภาษาไทย
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

t42.10
t42.33
t43.02
t42.21

สังคมศึกษา
ฯ
t36.13
t35.36
t36.10
t35.70

ภาษาอังกฤ
ษ
t25.56
t25.89
t28.97
t29.20

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

t23.01
t22.27
t25.62
t25.41

t27.90
t28.49
t29.40
t29.20

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
t60.00

คะแนนเฉลี่ย

t50.00
t40.00
t30.00
t20.00
t10.00
t0.00
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
t55.83
t55.62
t55.91
t55.14

ภาษาอังกฤษ
t32.39
t31.05
t32.98
t33.25

คณิตศาสตร์
t26.99
t25.66
t26.98
t26.73

วิทยาศาสตร์
t29.70
t29.86
t30.22
t30.07

ภาพที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2562
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3. ผลการประเมินความสามารถด้านการเรียนรู้
ตารางที่ 62 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับดี – ดีเยี่ยม
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562
ความสามารถของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
เฉลี่ยร้อยละ

ปีการศึกษา 2561
จานวน ร้อยละ
1,722
93.13
1,421
76.85
1,725
93.29
1,724
93.24
1,536
83.07
1,774
95.94
1,795
97.08
1,790
96.81
91.18

ปีการศึกษา 2562
จานวน ร้อยละ
1,729
94.48
1,499
81.91
1,733
94.70
1,785
97.65
1,546
84.48
1,799
98.31
1,796
98.14
1,798
98.25
93.49

เพิ่มขึ้น
1.35
5.06
1.41
4.41
1.14
2.36
1.06
1.44
2.31

จากตารางที่ 62 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับดี – ดี
เยี่ยม ปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 91.18 และผลการประเมินปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ
93.49 มีผลพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31
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ตารางที่ 63 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
396
396
396
396
396
396
396
396
3,168
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

328
153
330
302
146
368
380
376
2,383
75.22

60
160
60
89
154
22
12
14
571
18.02

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
8
97.98
83
79.04
6
98.48
5
98.74
96
75.76
6
98.48
4
98.99
6
98.48
214
93.24
6.76
93.24

จากตารางที่ 63 สรุ ป ผลความสามารถในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.24
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ตารางที่ 64 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
354
354
354
354
354
354
354
354
2,832
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

270
124
262
321
198
333
334
328
2,170
76.62

62
130
72
27
119
12
13
16
451
15.93

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
22
93.79
100
71.75
20
94.35
6
98.31
37
89.55
9
97.46
7
98.02
10
97.18
211
92.55
7.45
92.55

จากตารางที่ 64 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.55
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ตารางที่ 65 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
357
357
357
357
357
357
357
357
2,856
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

275
172
295
325
104
341
337
344
2,193
76.79

61
125
42
21
153
10
11
8
431
15.09

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
21
94.12
60
83.19
20
94.40
11
96.92
100
71.99
6
98.32
9
97.48
5
98.60
232
91.88
8.12
91.88

จากตารางที่ 65 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.88
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ตารางที่ 66 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
225
225
225
225
225
225
225
225
1,800
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

186
78
184
206
159
215
213
216
1,457
80.94

23
101
21
5
44
6
7
5
212
11.78

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
16
92.89
46
79.56
20
91.11
14
93.78
22
90.22
4
98.22
5
97.78
4
98.22
131
92.72
7.28
92.72

จากตารางที่ 66 สรุ ป ผลความสามารถในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 92.72
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ตารางที่ 67 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
252
252
252
252
252
252
252
252
2,016
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

232
106
206
242
116
243
242
242
1,629
80.80

16
127
40
6
119
6
7
7
328
16.27

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
4
98.41
19
92.46
6
97.62
4
98.41
17
93.25
3
98.81
3
98.81
3
98.81
59
97.07
2.93
97.07

จากตารางที่ 67 สรุ ป ผลความสามารถในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5
ปีการศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.07
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ตารางที่ 68 สรุปผลความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ของผู้เรียน
ด้านศิลปะ
ด้านภาษา
ด้านดนตรี
ด้านกีฬา
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านมนุษยสัมพันธ์
ด้านเข้าใจตนเอง
ด้านรอบรู้ธรรมชาติ
รวม
ร้อยละ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
246
246
246
244
246
246
246
246
1,966
100

ผลการประเมิน
ดีเยี่ยม

ดี

188
114
191
220
182
229
224
232
1,580
80.37

28
109
30
21
52
14
16
10
280
14.24

ร้อยละของผล
การประเมิน
พอใช้ ปรับปรุง
ระดับดี - ดีเยี่ยม
30
87.80
23
90.65
25
89.84
3
98.77
12
95.12
3
98.78
6
97.56
4
98.37
106
94.61
5.39
94.61

จากตารางที่ 68 สรุ ป ผลความสามารถในการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
ปีการศึกษา 2562 ระดับดี-ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.61
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ด้านการป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน
นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียนได้รับการช่วยเหลือให้ประสบความสาเร็จด้านการ
เรียน ซึ่งก่อให้เกิดผลสาเร็จ ดังนี้
1. จานวนนักเรียนมีผลการเรียน 0 ร มส มผ ที่ลดลง
ตารางที่ 69 จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่มีตัวตน และยังมีผลการเรียน 0 ร มส มผ แยกเป็น
ระดับชั้น
ระดับชั้น จานวนนักเรียน จานวนนักเรียน ร้อยละจานวน
ที่ติด 0 ร มส ทีแ่ ก้ไขผลการ นักเรียนที่แก้ไข
มผ (คน)
เรียนเรียบร้อย ผลการเรียน
(คน)
เรียบร้อย
ม.1
43
17
39.53
ม.2
74
34
45.95
ม.3
110
20
18.18
ม.4
20
1
5.00
ม.5
20
4
20.00
ม.6
29
13
44.43
รวม
296
89
30.07

คงเหลือจานวน ร้อยละคงเหลือ
นักเรียนที่ยังมี จานวนนักเรียนที่
ผลการเรียน 0 ยังมีผลการเรียน
ร มส มผ (คน)
0 ร มส มผ
26
60.47
40
54.05
90
81.82
19
95.00
16
80.00
16
55.17
207
69.93

จากตารางที่ 69 พบว่า จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ที่มีตัวตน ที่มีผลการเรียน 0 ร
มส มผ แยกเป็นระดับชั้น มีจานวนทั้งสิ้น 296 คน มีจานวนนักเรียนที่แก้ไขผลการเรียนเรียบร้อย
ทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.07 คงเหลือจานวนนักเรียนที่ไม่ดาเนินการขอแก้ 0 ร มส มผ ทั้งสิ้น
207 คน คิดเป็นร้อยละ 69.93
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ตารางที่ 70 จานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

จานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ (ตัว)
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
103
53
212
72
104
36
90
37
26
25
62
10
160
41
162
58
919
332

ผลพัฒนาการ
50
140
68
53
1
52
119
104
587

จากตารางที่ 70 พบว่า โดยรวม ปีการศึกษา 2562 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ
ทั้งหมด 332 ตัว และปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ทั้งหมด 919 ตัว เมื่อ
เปรียบเทียบสรุปผลการเรียน 0 ร มส มผ ของนักเรียนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
พบว่า นักเรียนมีจานวนผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ ลดลง 587 ตัว
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2. จานวนนักเรียนที่ได้เลื่อนชั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนด
จานวนนักเรียนที่มีตัวตนและได้เลื่อนชั้น ประจาปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
ตารางที่ 71 จานวนนักเรียนที่มีตัวตนและได้เลื่อนชั้น ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
รวม

1
2
3
4
5
6

จานวนนักเรียน
398
375
362
243
252
247
1,877

หมายเหตุ
นักเรียนซ้าชั้น 2 คน
นักเรียนซ้าชั้น 7 คน
นักเรียนซ้าชั้น 11 คน

นักเรียนซ้าชั้น 20 คน

จากตารางที่ 71 พบว่า จานวนนักเรียนทั้งหมด 1,877 คน มีนักเรียนได้เลื่อนชั้นจานวน
1,857 คน และมีนักเรียนช้าชั้นจานวน 20 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 2 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 7 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จานวน 11 คน
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3. จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางที่ 72 จานวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- จบการศึกษารอบแรก (31 มีนาคม 2563)
- จบการศึกษาเพิ่มเติม (8 มิถุนายน 2563)
- ยังไม่จบการศึกษา
- ออกกลางคัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- จบการศึกษารอบแรก (31 มีนาคม 2563)
- จบการศึกษาเพิ่มเติม (8 มิถุนายน 2563)
- ยังไม่จบการศึกษา
- ออกกลางคัน
รวม

จานวนนักเรียน
354
288
28
26
12
246
236
7
2
1
600

จากตารางที่ 72 พบว่า ปีการศึกษา 2562 จานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด
345 คน มีนักเรียนจบการศึกษา จานวน 316 คน ยังไม่บการศึกษา จานวน 26 คน และมีนักเรียน
ออกกลางคัน 12 คน และจ านวนนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 246 คน มีนักเรียนจบ
การศึกษา จานวน 243 คน ยังไม่บการศึกษา จานวน 2 คน และมีนักเรียนออกกลางคัน 1 คน
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4. จานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
โรงเรี ย นจอมพระประชาสรรค์ ได้ ม อบทุ น การศึ ก ษา ได้ แ ก่ ทุ น ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ทุนเรียนดี ทุนเรียนดีศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ทุนเรียน
ดีและทุนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้
ตารางที่ 73 จานวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
จานวนทุน

ทุนละ

109
95
24

1,000
500
500

12

1,000

12,000

5

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
ทุนเรียนดี ม.2,3,5,6
ทุนเรียนดีศึกษาต่อที่ จปส.
(ม.4)
ทุนเรียนดีและทุน
ความสามารถพิเศษ
(โควตา ม.1 และม.4)
ทุนคุณครูบริจาค (ระบุชื่อ)

จานวน
(บาท)
109,000
47,500
12,000

21

1,000

15,000

6

ทุนคุณครูบริจาค (ไม่ระบุชื่อ)

17

1,000

15,500

ที่
1
2
3
4

ชื่อทุน

รวม

278

199,000

หมายเหตุ

ทุน 500
(12 ทุน)
ทุน 500
(3 ทุน)
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ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
ตารางที่ 74 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
ผู้เรียน
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
บุหรี่
เหล้า
เหล้า บุหรี่
เหล้า บุหรี่ กัญชา
นักเรียนกลุ่มมีปัญหา
ปัญหาการเรียน
ปัญหาพฤติกรรม
ปัญหาเศรษฐกิจ

จานวน

แก้ปัญหาได้

ร้อยละ

90
12
62
14
2
54
18
8
28

90
12
62
14
2
54
18
8
28

100

100

จากตารางที่ 74 จานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 90 คน ได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 100 และนักเรียนกลุ่มมีปัญหาทั้งหมด 54 คน ได้รับการแก้ไขปัญหาทั้งหมดคิดเป็นร้อย
ละ 100
ตารางที่ 75 ข้ อ มู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และการได้ รั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ด้าน
สวัสดิการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 -2562
ปีการศึกษา
2560
2561
2562

จานวนนักเรียน(คน)
21
23
19

จากตารางที่ 75 จานวนนักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุและได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 19 คน

ภาคผนวก ฌ
ภาพความสาเร็จต่อเนื่อง
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ภาพความสาเร็จต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระ
ประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ก่อให้เกิดผลสาเร็จดังต่อไปนี้
ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน
1. ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนกลไกสร้างการมีส่วนร่วมแบบบูรนาการด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ตามโครงการเด็กอนาคตไกล ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน “Safe Life Safe
Drive” มหกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share เวทีสรุปโครงการนาร่อง “ต้นแบบ”
จังหวัดสุรินทร์
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2. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้ รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
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3. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้รับรางวัลงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ดาเนินการคัดกรองนักเรียนตามระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน นักเรียนได้รับปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มนักเรียนยากจน
และยากจนพิเศษ จานวนสูงสุด
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4. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้รับโล่เกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่น ประจาปีพุทธศักราช 2562
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5. โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการขับเคลื่อนงาน
นโยบายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน ประเภท โรงเรียนที่มีการส่งเสริมระบบการนิเทศ
ภายใน เนื่องในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม. 33 (สุรินทร์) ปีการศึกษา 2562
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ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
1. นั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล การประกวดผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรม โครงการ
“Thailand New Gen Inventors Award (I-New Gen Awards 2020)” (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง
การยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรม
เครื่องเงินตะเกาว์ลายโบราณ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
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2. นักเรียนได้นาผลงานเข้าร่วม โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award (INew Gen Awards 2020)” (ระดับมัธยมศึกษา) และผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลเหรียญ
ทอง เรื่อง เตาถ่านชีวมวลร่วมพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับอบแห้งข้าวเปลือก จากสานักงานการวิจัย
แห่งชาติ
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3. นางสาวณัชชา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ทุน มทศ.รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

403
4. นางสาวบัณฑิตา ดาทอง นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ทุนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

404
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ผู้อานวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้จัดการทีม สังกัดจังหวัดสุรินทร์ เกียรติบัตรรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก
ตัวแทนภาค 3 “มรุกขนครเกมส์”
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2. รองผู้อานวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้จัดการทีม สังกัดจังหวัดสุรินทร์ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน
ภาค 3 “มรุกขนครเกมส์”

3. รองผู้อานวยการโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม รักษ์ความเป็นไทย
ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

406
4. รางวัลรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจาปี 2561 ของ
สมาคมรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษามอบโล่ให้ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

407
5. นางศุภ ลั กษณ์ ศรี ผ าวงศ์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิ ศ การคัดเลื อกครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจาปี พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

408
6. ครูได้รับรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โครงการ “Thailand
New Gen Inventors Award (I-New Gen Awards 2020)” (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง การยกระดับ
กิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมการผลิตและอนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินตะเกาว์
ลายโบราณ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จากสานักงานการวิจัยแห่งชาติ

409
7. ครูได้รับเกียรติบัตรและรางวัลจากการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

410

411
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ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชน
การดาเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชม วัด และโรงเรียน ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

413

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้รับเกียรติจากพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจอมพระ
มาให้ความรู้แก่นักเรียน และบุคลากร เกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

414

ตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ บรรยายให้ความรู้โครงการรณรงค์ส่งเสริม การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนัน ในเยาวชน และประชาชน ในสถานศึกษา
ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

415

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ นาโดยนายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู
และนักเรียน จัดกิจกรรม "โครงการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา "

416

นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิด
"กิจกรรม โครงการ จับ เพราะ รัก" ปี 2562 โดยอาเภอจอมพระ ศปถ.อาเภอจอมพระ

417

ครูและนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมศรีทองกวาว

418

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยคณะคุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ประจาปี 2562 ณ สระหนองคู อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

419

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนพร้อมด้วย คณะคุณครู ครูที่ปรึกษาสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และนักเรียน ร่วมพิธีบาบุญตักบาตรประจาเดือนพฤศจิกายน

420

กิจกรรม "ด้วยรักและขอบคุณ" จากใจคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน การจับรางวัล
การแสดงของคุณครู 8 กลุ่มสาระ ณ อาคารเอนกประสงค์ 57 ปี ศรีประชาสรรค์

421

ขบวนแห่และพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์ของดี วิถีจอมพระ"
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามที่ว่าการอาเภอจอมพระ

422

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" โดยได้รับเกียรติจาก
แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลจอมพระ ได้มาตรวจประสิทธิภาพฟัน ให้กับนักเรียน

423

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูที่ปรึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
ร่วมกันทากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ทาความสะอาดรอบๆ
บริเวณที่ว่าการอาเภอจอมพระ

424

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ร่วมกับอาเภอจอมพระ ได้จัดกิจกรรมวิ่งนิมิมาราธอน ครั้งที่ 3
เพื่อให้ชาวอาเภอจอมพระ ได้ออกกาลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในวันที่ 20 มีนาคม 2564

ภาคผนวก ญ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

426
ผู้ประเมิน ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 ดังนี้
1. เผยแพร่บทสรุปผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

427
2. เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการและกิจกรรมทักษะวิชาการ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

428

นักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และคุณครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลาดับที่ 1
รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน I- New Gen Award 2020

429
3. เผยแพร่โดยการเป็นแหล่งศึกษาดูงานและการเยี่ยมชั้นเรียน

กิจกรรม OPEN HOUSE" ประจาปีการศึกษา 2562

430

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา สหวิทยาเขต3 (จอมสุรินทร์)

431

คณะกรรมการสานักงานเลขาธิการคุรุสภาพบปะครูผู้สอน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

432

การนิเทศติดตาม งานนโยบาย โดยศึกษานิเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
ติดตามหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระฯ

433
4. เผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ
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437
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5. เผยแพร่ผ่านบทความวิจัยในวารสาร 2

ประวัติผู้ประเมิน

448
ประวัติผู้ประเมิน

ชื่อ – สกุล

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ

วัน เดือน ปีเกิด

18 สิงหาคม พ.ศ. 2505

ที่อยู่ปัจจุบัน

2 หมู่ที่ 13 ตาบลจอมพระ อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2546

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) จากสถาบันการศึกษาโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกสังคมศึกษา
จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) แขนงวิชามัธยมศึกษา
วิชาเอกสังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา จากสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2526 ตาแหน่ง ครู 2 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2540 ตาแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2542 ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีงวิทยา อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2544 ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2547 ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ ระดับ 8 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
พ.ศ. 2548 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร อาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2552 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม อาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2557 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา อาเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พ.ศ. 2559 ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อาเภอจอมพระ
จังหวัดสุรินทร์

449
ผลงานวิชาการ
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัด
สุรินทร์ (ผลงานทางวิชาการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ระดับ 8)
2. ศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (วิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษาสถาบันราชภัฏสุรินทร์)
ผลงานดีเด่น/รางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับ
ผลงานระดับประเทศ
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มอบเกี ย รติ บั ต รเพื่ อ แสดงว่ า
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ผู้อานวยการโรงเรียนบุแกรงวิทยาคม ได้ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนจนผ่านเป็น
“ต้นแบบโรงเรียนในฝัน” รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554
2. ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ปี 2554
3. รองชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองรางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีการศึกษา 2559
4. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
ประจาปีการศึกษา 2560
5. รางวัลคุรุสดุดี พ.ศ. 2560
6. ผู้บริหารดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ปี 2560
7. เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใ นฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ดีเด่น ประจ าปี พุทธศักราช 2560 ของสมาคมกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้นฐานแห่ ง
ประเทศไทย
8. รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ สอง เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวด
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีการศึกษา 2561
9. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกาศให้ โ รงเรี ย นจอมพระ
ประชาสรรค์ เป็นโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ง
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ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (Office of the Basic Education Commission
Quality Awards) ระดับ ScQA ปี 2561
10. ได้ร่วมมือเป็นวิทยากรในการประชุมปฏิบัติการเรื่อง PLC เพื่อพัฒนาความฉลาดรู้
ในชั้นเรียน (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคาร
หอประชุมคุรุสภา วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563
12. นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปีพุทธศักราช 2563
13. นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจาปีพุทธศักราช 2563
ผลงานระดับภาค
1. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึ ก ษายอดเยี่ ย มระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดกลาง ด้ า นวิ ช าการ โครงการประกวดหน่ ว ยงาน
และผู้ มี ผ ลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ ย มระดับ มัธ ยมศึก ษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เ พื่อ การเรี ย น
การสอน โครงการประกวดหน่ ว ยงานและผู้ มี ผ ลงานดี เด่ นที่ ประสบความส าเร็จ เป็น ที่ป ระจั ก ษ์
ประจาปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง รางวั ล ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงาน
และผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจาปีการศึกษา 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานระดับจังหวัด
1. คนดีต้น แบบจั งหวัดสุรินทร์ ประกอบคุณสมบัติปลอดอบายมุข เป็นพลเมืองอาสา
สร้างสรรค์ครอบครัวเข้มแข็ง แกนนาวัด โรงเรียน ชุมชน องค์กรปลอดเหล้า สนองพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 2 ธันวาคม 2549
2. คนดีศรีเมืองช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี 2550
3. เป็นผู้ดารงตน พัฒนาตนเอง อุทิศตนเสียสละและอดทนในการทาคุณประโยชน์ทางการ
ศึกษา สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นตัวอย่างที่ดี จากสานักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ 16 มกราคม 2554
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4. เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม รักษ์ความเป็นไทย ตามโครงการพบผู้ว่าฯ หน้ าเสาธง ประจาปี
งบประมาณ 2562 จากจังหวัดสุรินทร์
5. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์
(ชุดที่ 1 ปี 2561-2562) ด้วยความเสียสละ วิริยะ และอุตสาหะ สมควรได้รับการยกย่อง จากสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
6. เป็นผู้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน การประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของตารวจภูธร
จังหวัดสุรินทร์ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย และประกาศคุณความดีนี้เพื่อเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
สืบไป โดยตารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

