
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 
กระแสของความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ

พัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ท าให้ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก สิ่งส าคัญท่ีท าให้ทุกคน
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขนั้น คือ การพัฒนาทางการศึกษา ซึ่งหน่วยงานทางการ
ศึกษาในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของเยาวชนในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพ่ือให้เยาวชนมีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
ความอยู่รอดในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีความสุข (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558 : 8) 

การบริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาระหน้าที่หนึ่งคือ การบริหาร
จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึง ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน 
แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัว มีทักษะทาง
สังคมและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข รวมถึงการมีทักษะชีวิต มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน ครู และ
ผู้ปกครอง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2547 : 8) โดยส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562 : 2) ได้ก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการ
พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยค านึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารสถานศึกษา ที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และ
จากการประมวลสถิติของสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ พบว่า เด็กและ
เยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอื่นๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น การตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้นหมกมุ่น การเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม พฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ที่ผิดกฎหมาย ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อ
ขัดแย้ง ทะเลาวิวาท มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดสื่อ และให้ความส าคัญกับวัตถุ
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มากกว่าการมีคุณธรรมน้ าใจ สาเหตุเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและ
สังคม และบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน เช่น มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ ไม่มี
ความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่มี
ทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้ และการมีปัญหาด้านสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และจากการส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2557 พบว่า มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 30,000 คน ที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต มีภาวะซึมเศร้า เครียด และเป็นโรคอารมณ์ 2 ขั้ว (ไบโพล่า ดิสออเคอร์) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559 : 2-5)   

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของกรมสุขภาพจิต
และกรมสามัญศึกษาในอดีต ที่ช่วยให้โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นกลไกในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนอย่างต่อเนื่ อง การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้นักเรียน เพ่ือให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการด ารงชีวิต และรอด
พ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ส่วนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือ
ที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการและข้ันตอน
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน และการส่งต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครูกับนักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพอย่างรอบด้าน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552 : 12-13)   

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์มีนักเรียนส่วนใหญ่มาจากชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ค่อนข้างยากจน ในปัจจุบันวิถีชุมชนเปลี่ยน พ่อแม่ผู้ปกครองบางรายต้องเข้าไปหางานท าในเมืองใหญ่ 
และให้ลูกอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง หรืออยู่กันเองตามล าพัง ท าให้นักเรียนขาดความรัก ความ
อบอุ่นและไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร และในบางรายพ่อแม่มีอายุใกล้เคียงกับลูก ท าให้
ประสบปัญหาในการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการดูแลลูกมีน้อย จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะ
ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้และทักษะการด ารงชีวิตของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย โรงเรียนจึงมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน 
ทุกมิติ ตามความต้องการ และความแตกต่างของทุกคน เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นคน
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ดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังวิสัยทัศน์ “โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ด ารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสื่อสารสองภาษา สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย โดยครูและบุคลากรมือ
อาชีพ” 

การด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ได้อยู่ในความดูแลของผู้บริหาร ครูประจ าชั้นทุกคน ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูที่มีจิตอาสา     
ท าหน้าที่ดูแลและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน โดยมีงานแนะแนวเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จากการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน      
ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ด้านการเรียน 
พบว่า จ านวนนักเรียนไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 48 คน มีผลการเรียน 0 ร 
มส มผ  จ านวน 180 คน และจ านวนนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน    
6 คน และมีผลการเรียน 0 ร มส มผ  จ านวน 36 คน เมื่อพิจารณาผลการเรียนรู้ 0 ร มส มผ แต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีจ านวนถึง 919 คน ดังตารางที่ 
1 (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562) 
 
ตำรำงท่ี 1 สรุปผลการเรียน 0 ร มส มผ ของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ จ ำนวนครูที่มีนักเรียนติด  
0 ร มส มผ 

จ ำนวนผลกำรเรียนรู้  
0 ร มส มผ (ตัว) 

ภาษาไทย 10  103  ( 85 คน) 
คณิตศาสตร์ 13  212  (140 คน) 
วิทยาศาสตร์ 17  104  ( 81 คน) 
สังคมศึกษาฯ 13    90  ( 75 คน) 
ศิลปะ 6    26  ( 23 คน) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 7    62  ( 52 คน) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13  160  (110 คน) 
ภาษาต่างประเทศ 15  162  (124 คน) 

รวม 54  919   (385 คน) 

(ท่ีมา: โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562) 
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษา กลุ่ม
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรอยู่ในระดับที่
ต้องปรับปรุง ดังนั้นข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน ใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกให้
ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติ ค้นคว้าด้วยตนเอง ท ารายงานเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ 
และครูควรท าการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล มีการวัดและประเมินผลทั้งก่อนและหลังเรียน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย จัดกลุ่มผู้เรียนเป็นเก่ง ปานกลาง และอ่อน และท าการสอนเสริมใน
กลุ่มที่เรียนอ่อน ปานกลาง และท าการซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ในระยะเวลา 2 ปี ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ  และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละรายวิชาทุก
วิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน
อย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบ และจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้หลากหลายตาม
ความต้องการโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มที่เรียนอ่อน (โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, 2562 : 15) 

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย (1) ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและเยี่ยมบ้านนักเรียน (2) คัดกรองนักเรียนเพ่ือคัดแยก
นักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มที่มีปัญหา และกลุ่มพิเศษ (3) จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนติวโอเน็ต ม.3 และ ม.6 
กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนวัยรุ่นวัยใส กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสอบ
สมรรถนะทางกายนักเรียน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ กิจกรรมอบรม
ค่ายวิปัสสนาพัฒนาจิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีพุทธ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรม YC และ
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (4) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ การแนะแนวและการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น การจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมครูแดร์ 
และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และ (5) การส่งต่อนักเรียน ได้แก่ การส่งต่อครู      
แนะแนว และฝ่ายปกครองในโรงเรียน และการส่งต่อภายนอกโรงพยาบาล (โรงเรียนจอมพระประชา
สรรค์, 2562ก) 

จากการด าเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ประเมินในฐานะผู้อ านวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จึงมีความสนใจที่
จะประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดย
เลือกใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP model ของ Danail L. Stufflebeam (Stufflebeam, 
Gullickson & Wingate, 2002 : 66; Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 327) ได้แก่ การประเมิน
ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินที่ให้



5 
 

สารสนเทศส าหรับใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนการด าเนินงาน และน าไปประยุกต์ใช้ในการ
อธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมในการด าเนิน
โครงการ (Stufflebeam & Shinkfield, 2007 : 326) โดยคาดหวังว่าผลจากการประเมินโครงการ
ดังกล่าวท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ส าหรับการน ามาปรับปรุงและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินโครงกำร 
 

1. เพ่ือประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน   
จอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2. เพ่ือประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

3. เพ่ือประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

4. เพ่ือประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
ขอบเขตของกำรประเมินโครงกำร  
 

การประเมินโครงการนี้ได้ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP model ของ Danail L. Stufflebeam 

(Stufflebeam, Gullickson & Wingate, 2002 :  66; Stufflebeam & Shinkfield, 2007 :  327)  
ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้าน
ผลผลิต (Product) มีขอบเขตการประเมินโครงการ ดังนี้ 

1. กำรประเมินด้ำนบริบทของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

1.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context evaluation) ของโครงการในประเด็น

ความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ 
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1.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 122 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 136 คน ได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง    

1.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความสอดคล้องด้านบริบทของโครงการในประเด็นความ

สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของโครงการ 

1.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
2. กำรประเมินด้ำนปัจจัยเบื้องต้นของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
2.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) ของโครงการ ได้แก่ 

ด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และด้านภาคี
เครือข่าย 

2.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน ครู จ านวน 122 คน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 136 คน ได้มาโดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง    

2.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับความเหมาะสมด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ได้แก่ ด้าน

บุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และด้านภาคีเครือข่าย 
2.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
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3. กำรประเมินด้ำนกระบวนกำรของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ประเมินการปฏิบัติด้านกระบวนการ (Process evaluation) ของโครงการ ได้แก่ 

กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน 

3.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 122 คน 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 123 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง    
3.3 ขอบเขตด้ำนตัวแปรที่ศึกษำ 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ระดับการปฏิบัติด้านกระบวนการของโครงการ ได้แก่ กิจกรรมการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน 

3.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
4. กำรประเมินด้ำนผลผลิตของโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ประเมินผลผลิต (Product evaluation) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ ด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน และความพึงพอใจต่อโครงการ 

4.2 ขอบเขตด้ำนกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
4.2.1 กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลประเมินด้านผลผลิตของโครงการในประเด็นด้ าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 123 คน 
ได้แก่ รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 คน และครู จ านวน 122 คน ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง    

4.2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการ จ านวน 653 คน ได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 13 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และ
ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 320 คน และนักเรียน จ านวน 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 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  

4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ปีการศึกษา ได้แก่ ปีการศึกษา 2562 

ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 
 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชำสรรค์ สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 หมายถึง การด าเนินงานตามกระบวนการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล กิจกรรมการคัดกรอง
นักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ
กิจกรรมการส่งต่อนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 
ความสามารถในการเรียนรู้  การป้องกันและแก้ไขด้านการเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน และการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ 

กำรประเมินโครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชำ
สรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 หมายถึง กระบวนการวัดและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ระยะเวลาก่อนด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และภายหลังสิ้นสุดโครงการ โดยการประเมิน 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้าน
ผลผลิต (Product) มีรายละเอียดดังนี้ 
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1. การประเมินด้านบริบท (Context evaluation) หมายถึง การประเมินความสอดคล้อง
ของบริบทของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในประเด็นความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด ความเหมาะสมของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ 
ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านบริบทที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 10 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input evaluation) หมายถึง การประเมินความพร้อม
และเหมาะสมของปัจจัยสนับสนุนที่น ามาใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ในประเด็น
ด้านบุคลากร ด้านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ และภาคีเครือข่าย ซ่ึง
ประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านปัจจัยน าเข้าที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ และก าหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process evaluation) หมายถึง การประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แก่ กิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านกระบวนการที่
ผู้ประเมินสร้างขึ้น จ านวน 5 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 การประเมินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 16 ข้อ ฉบับที่ 2 
การประเมินกิจกรรมการคัดกรองนักเรียน จ านวน 13 ข้อ ฉบับที่ 3 การประเมินกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียน จ านวน 20 ข้อ ฉบับที่ 4 การประเมินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
จ านวน 20 ข้อ และฉบับที่ 5 การประเมินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียน จ านวน 9 ข้อ และก าหนดเกณฑ์
การผ่านประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

4. การประเมินผลด้านผลผลิต (Product evaluation) หมายถึง การประเมินความคิดเห็น
ต่อผลผลิตตามสภาพจริงที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการในประเด็นด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการเรียนรู้ ด้านการป้องกันและแก้ไขด้าน
การเรียน ด้านเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน และความพึงพอใจต่อโครงการ ซึ่ง
ประเมินโดยวัดจากแบบประเมินด้านผลผลิตที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
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จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 3 ฉบับ และก าหนดเกณฑ์การผ่านประเมินอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป    

ควำมพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความรู้นึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรมที่แสดงออกของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
33 ซึ่งประเมินโดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 3 ฉบับ และก าหนดเกณฑ์การผ่านประเมิน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป   

1. แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในให้ความคิดเห็น ร่วมวางแผน และรับทราบข้อมูลการด าเนินงานตาม
กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมิน  
สร้างข้ึน ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน จ านวน 26 ข้อ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
รับทราบข้อมูลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
จอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  โดยประเมินจาก            
แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน จ านวน 26 ข้อ 

3. แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น       
ซึ่งครอบคลุมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด้าน
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อนักเรียน จ านวน 26 ข้อ 

เกณฑ์กำรประเมิน หมายถึง ระดับคุณภาพ ระดับความสอดคล้อง ระดับความเหมาะสม 
ระดับการปฏิบัติงาน ระดับของความส าเร็จ และความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่
ยอมรับได้ ซึ่งการประเมินโครงการในครั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2557 : 196) 
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร 
 

1. ผลการประเมินโครงการเป็นสารสนเทศที่ส าคัญส าหรับใช้ในการตัดสินใจวางแผนคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 

2. ผลที่ได้จากการประเมินโครงการสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขโครงการพัฒนาระบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องน าผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  
ไปเผยแพร่ผลการพฒันาการสู่สาธารณชนต่อไป 


