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 การวิจยัคร้ังนีม้ีความมุงหมายเพื่อประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรียน
แยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร โดยใชรูปแบบการประเมินซีโป คือ 
ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ กระบวนการดําเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ 
กลุมตัวอยางในการวิจัย ประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ 12 คน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทัว่ไป 1 คน และครู 10 คน นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 
269 คน ผูปกครองนักเรียน จํานวน 7 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มี 3 ฉบับ ไดแก แบบ
สัมภาษณ แบบสอบถาม และแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลีย่ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจยัพบวา 
 1.  การประเมินปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ พบวา ลักษณะของโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนมีความตองการจําเปนอยางยิ่งสําหรับสังคมในปจจุบนั และวตัถุประสงคของ
โครงการมคีวามสอดคลองกบับริบทของสงัคม สวนความเปนไปไดของโครงการ ความพรอมและ
ทรัพยากรอยูในระดับปานกลาง  
 2.  การประเมนิกระบวนการดําเนินโครงการ โดยรวมพบวาการดําเนินงานดานนี้อยูในระดับ
ปานกลาง โดยครูที่ปรึกษาไดทําความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ทําการคัดกรองนกัเรียน รวมทัง้มกีาร
สงเสริมนกัเรียนกลุมปกติและนักเรียนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา ปองกนัและแกไขปญหา และสงตอ
นักเรียน 
 3.  การประเมนิผลผลิตของโครงการ โดยรวมพบวาการดําเนินงานดานนีอ้ยูในระดับปาน
กลาง และคุณลักษณะของนกัเรียนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการสามารถบรรลุวตัถุประสงคของ
โครงการ 
  จากผลจากการประเมินในแตละดาน ทาํใหสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมไดวา 
การดําเนินงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนนีไ้ดผลในระดับปานกลาง และโครงการมี
ประโยชนสําหรับนักเรียน โรงเรียนควรจะดําเนนิการโครงการนี้ตอไป 
 
 



 

 ดังนัน้เพื่อใหโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีข้ึนจาํเปนตองปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการโดยมีการกาํหนดแนวทางการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม แกไขปรับปรุงใหเหมาะสม       
นําโครงการไปปฏิบัติพรอมประเมินโครงการขณะดําเนินงาน และติดตามประเมินผล เพื่อใหการดําเนิน
โครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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 The purpose of this evaluation research was to evaluate the Assistance and The 
Student Care System Project in Jamjardwitchanusorn School under Bungkum District Office, 
Bangkok. The CPO ’s evaluation model known as Context, Process and Outcome was use to 
evaluate the project. Research sample group were included 12 program administrators  
(school principal, school assistant principal and 10 teacher) 269 students in secondary 1 – 3 
and 7 of their parent. There were 3 evaluation forms including interview, opinion 
questionnaires form and optical and analysis form. Average and standard deviation were 
used as a statistical tool for data analysis. 
 The results showed that: 
 1. Context Evaluation of the assistance and the student care system project 
revealed that the characteristic of the Assistance and The Student Care System Project was 
necessary for current society and objectives were related to the context changes of 
societies. The need assessment, readiness and resources was rated at the medium level. 
 2.  Process Evaluation of the assistance and the student care system project, it was 
found that the outcome and rated at the medium level. The teachers survey and classify to 
know each student in their classroom. They also support their students to act in the good 
and right way which is suitable for themselves, Preventing and Solving the problem and 
Transfer system 
 3.  Outcome Evaluation of the assistance and the student care system project, 
it was found that the outcome was rated at the medium level. The student‘s characteristic of 
the project which attained the objectives of the project.  
 This conclusion of the Assistance and The Student Care System Project was 
medium level effectiveness. The school should continue running this project because The 
Assistance and The Student Care System Project was very useful with student.  



 

 So we need to establish the Assistance and The Student Care System Project. For 
the organization should involve this project should be attended to improve this project by 
revised the process. Should be set up concrete project, evaluate when use project and on 
going programme evaluation, it will increase this project effectiveness and efficiency. 
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และเปนกาํลังใจที่ดีแกผูวิจัย ตลอดระยะเวลาในการศึกษา และเพื่อน ๆ ทุกคนทีเ่ปนกาํลังใจจน
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพทัง้ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชวีิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวงัโดยผานกระบวนการทางการศึกษานัน้ นอกจากจะ
ดําเนนิการสงเสริมสนับสนนุดานความรูแกนักเรียนแลว การปองกนั การชวยเหลือแกไขปญหาทีเ่กิด
ข้ึนกับนกัเรียนก็เปนส่ิงสําคัญของการพฒันา (กรมสุขภาพจิต. 2544: 11) ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พทุธศักราช 2542 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 6) และแนวการจัดการศึกษายังไดให
ความสําคัญแกผูเรียนทุกคน โดยยึดหลักวาทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียนพฒันาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ (มาตรา 22) ใน
การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความ
เหมาะสมแตละระดับการศึกษา โดยเฉพาะเร่ืองความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต
อยางมีความสุข (มาตรา 24) ทัง้นีก้ารจัดกระบวนการเรียนตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลฝก
ใหผูเรียนสามารถประยุกตความรูมาใชเพือ่ปองกันและแกไขปญหา ใหรูจักคิดเปนทําเปนปลูกฝงคุณธรรม 
คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคไวในทุกวชิา มกีารประสานความรวมมือกับบิดา มารดา 
ผูปกครองและบุคคลทุกฝายในชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (กรมสามัญศึกษา. 2544: 
2)  

 กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความจาํเปนที่จะตองสนองตอบเจตนารมณของการจัด
การศึกษาและหาทางแกปญหาดังกลาว จงึไดประสานความรวมมือกบักรมสามัญศึกษา กรมวชิาการ 
และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพือ่ใหกระบวนการ
ทํางานเปนระบบมีความชัดเจน มีการประสานความรวมมือทั้งภายในและภายนอก รวมทัง้วิธกีาร 
กิจกรรม เคร่ืองมือ เพื่อใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จ โดยมีแนวคิดหลักในการ
ดําเนนิงาน 2 ประการ คือ ประการแรกมนษุยทกุคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต 
เพียงแตใชเวลาและวิธกีารทีแ่ตกตางกนั เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคลดังนัน้การยดึนักเรียน
เปนสําคัญในการพัฒนา เพือ่ดูแลดานการปองกนั การแกไขปญหา หรือการสงเสริมจึงเปนส่ิงจาํเปน และ
ประการที่สองความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวมทัง้การรวมใจ รวมคิด รวมทาํงานของทุกคนที่
มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครองหรือชุมชน (สํานักการศึกษา 
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กรุงเทพมหานคร. 2547: 2) ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ไดกาํหนดนโยบายให
สถานศึกษาทกุแหงในสังกัด ดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนอยางมีประสิทธภิาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547ก: คําช้ีแจง) หลังจากนั้น สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
ไดรับนโยบายมาขยายผลในสถานศึกษาทกุเขตในกรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานกัการศึกษา
กรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบเพื่อมอบหมายใหผูบริหารโรงเรียนไปดําเนนิระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ใหเหมาะสมกับสภาพของแตละโรงเรียน 
 สวนของโรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ ไดเร่ิมดําเนนิงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ในปการศึกษา 2552 เพื่อใหครูที่ปรึกษาไดดําเนินการดูแลชวยเหลือนกัเรียนทั้งดานการสงเสริม การ
ปองกนัปญหา และการชวยเหลือแกไขในดานความสามารถทางการเรียน ดานสุขภาพ และดานครอบครัว 
โดยดําเนนิการตามที่กรมสามัญศึกษากาํหนดไว 5 องคประกอบ คือ การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล  

การคัดกรองนกัเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกนัและแกไข และการสงตอนักเรียน เมื่อมี
กระบวนการทาํงานที่มีคุณภาพและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงผลตอพัฒนาการเด็กและเยาวชนให
เติบโตอยางมคุีณภาพและมีศักยภาพเปนทรัพยากรบคุคลที่พรอมสมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีชวีิตที่เปนสุขสมดังขอความที่วา “เกง ดี มสุีข” (กรมสามัญศึกษา. 2544: 3) ใน
ปพ.ศ. 2549 โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณไดรับการประเมินภายนอกของสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสอง โรงเรียนไมผานการรับรองผลการประเมินภายนอกใน
มาตรฐานที ่5 นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนไดรับขอเสนอแนะวาผูเรียนควรไดรับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึนในทุกกลุมสาระ โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับ
กรุงเทพมหานครในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ 
(โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ 2549: 27) ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นเปนตัวช้ีวดัความสําเร็จของ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ผลกระทบดังกลาวขางตนเปนผลสืบเนื่องจากโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนไมมีความชัดเจนในการดําเนนิงานประกอบกับยงัมไิดมีการประเมินโครงการทีช่ัดเจน
ครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งความสําเร็จของโครงการข้ึนอยูกบัการวางแผนที่ดี การดําเนนิงานที่ดี การติดตาม
กํากับและประเมินผลที่ดี  
 ดวยเหตุนี้ผูวิจยัจึงไดทาํการประเมินโครงระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนโดยไดนําแบบจําลองการ
ประเมินของเยาวดี รางชัยกลุ วิบูลยศรี (2542: 301 – 309) ที่เรียกวา แบบจําลองการประเมินซโีป (CPO 
’s Evaluation Model) มาเปนรูปแบบการประเมินโครงการ โดยประเมิน 3 ดาน คือ ปจจัยพื้นฐานดาน
สภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) และผลผลิตของ
โครงการ (Outcome) ซึ่งผลที่ไดจากการไปประเมินจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูมีสวนเกี่ยวของในการ
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ปรับปรุงพัฒนาโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร จะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่ครอบคลุม ครบถวน มีความถูกตอง และนาเชื่อถอื เพื่อ
เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขและพฒันาโครงการใหประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการประเมนิภายนอกจากรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม
ตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
การประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน

เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร มีความมุงหมายดังนี ้
1.  เพื่อประเมินปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) ไดแก 
 1.1  ความตองการจําเปนของโครงการ (Need assessment) 
 1.2  ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility) 
 1.3  วัตถุประสงคของโครงการ (Objectives) 
 1.4  ความพรอมและทรัพยากร (Readiness and resources) 
2.  เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) ไดแก 
 2.1  กิจกรรมรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 
 2.2  กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
 2.3  กิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
 2.4  กิจกรรมปองกนัและชวยเหลือ 
 2.5  กิจกรรมสงตอนักเรียน 
3.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) ไดแก คุณลักษณะของนกัเรียน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1.  ทําใหไดขอมูลที่สะทอนถงึประสิทธิผลของการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน

ในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
2. ทําใหไดขอมูลการดําเนนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนทัง้ระบบ ซึง่จะเปนประโยชน

ตอบุคลากรทีรั่บผิดชอบเพื่อนําไปใชวางแผน ปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน

เขตบึงกุม กรุงเทพมหานครคร้ังนี้ไดใชรูปแบบการประเมินซีโป (CPO ’s Evaluation Model) โดยมี
ขอบเขตการวจิัยดังนี ้

  
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับโครงการะบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

จําแนกเปน ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป ครู นักเรียน และ ผูปกครอง
นักเรียน รวม 541 คน กลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของกบัโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จาํนวน 288 คน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากความมุงหมายของการวิจัยที่กําหนดไว ผูวิจยัไดศึกษาเอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวของและ
รูปแบบการประเมินตาง ๆ จงึไดเลือกใชรูปแบบการประเมินซีโป (CPO ‘s Evaluation Model) ประเมิน
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ กระบวนการดําเนนิ
โครงการ และผลผลิตของโครงการ ซึง่กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงไดดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน หมายถงึ โครงการที่โรงเรียนจัดต้ังข้ึนเพื่อ
สงเสริม ปองกนั พัฒนาและชวยเหลือนกัเรียนใหเปนคนดี คนเกง ปลอดจากสารเสพติดและมีความสุข
ในการดํารงชีวิต ซึ่งมีกระบวนการดําเนินงานดูแลและชวยเหลือนกัเรียนอยางมีข้ันตอนพรอมดวย

 
การประเมิน

ปจจัยพ้ืนฐานดาน
สภาวะแวดลอม 

(Context) 

 

 
การประเมิน
กระบวนการ 
(Process) 

 

 

การประเมิน 
ผลผลิต 

(Outcome) 

 

- ความตองการจําเปนของโครงการ 
- ความเปนไปไดของโครงการ 
- วัตถุประสงคของโครงการ 
- ความพรอมและทรัพยากร 
 

 
- กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
- กิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
- กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ 
- กิจกรรมสงตอนักเรียน 
 

 
 

 

คุณลักษณะของนักเรียน 

โครงการระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนแยมจาด

วิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร 

1. เตรียมการและวางแผนการ

ดําเนินงาน 

2. ปฏิบัติตามแผน 

 2.1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

 2.2 คัดกรองนักเรียนและสรุปผล 

3. ประเมินทบทวนคร้ังที่ 1  

(ภาคเรียนท่ี 1) 

 3.1 ใหคําปรึกษา ใหความชวยเหลือ 

หรือสงตอนักเรียน 

กลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา 

 3.2 สงเสริมพัฒนา 

 3.3 ประชุมผูปกครองช้ันเรียน 

4. ประเมินทบทวนคร้ังที่ 2  

(ภาคเรียนท่ี 2) 

5. สรุปผลการดําเนินงานตลอดป

การศึกษาและรายงานผล 

 5.1 รายงานผลการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา

ภาคเรียนท่ี 2 
 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 
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วิธีการและเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักและบุคลากรที่เกี่ยวของทกุ
คนรวมกนัดําเนินงาน รวมทัง้การสนับสนนุ สงเสริมจากโรงเรียน 

 2.  การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ขอมูลและศึกษาขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับตัดสินคุณคาโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประกอบดวย ประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) ประเมิน
กระบวนการดําเนินโครงการ (Process) และประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) อธิบายไดดังนี้ 

 2.1  การประเมนิปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) หมายถงึ
กระบวนการรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการและเอกสารตาง ๆ เพือ่ใหไดมาซึ่งเหตุผล 
ความสัมพันธที่เกีย่วกับสภาพแวดลอม เงือ่นไขที่เปนจริงตาง ๆ ซึง่เปนตัวกาํหนดทศิทางการดําเนิน
โครงการ ประกอบดวย  

  2.1.1  ความตองการจําเปนของโครงการ หมายถึง การพจิารณาสภาพปญหาที่
เกิดข้ึนในปจจุบัน และความตองการแกไขปญหา ซึ่งนําไปสูความตองการจําเปนในการดําเนินโครงการ 

  2.1.2  ความเปนไปไดของโครงการ หมายถึง ความสามารถในการจัดทําโครงการถึง
สภาพปญหาที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดตอการดําเนนิโครงการ 

  2.1.3  วัตถุประสงคของโครงการ หมายถงึ ส่ิงที่ตองการใหเกิดข้ึนจากการดําเนิน
โครงการ ซึง่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการ 

  2.1.4  ความพรอมและทรัพยากร หมายถงึ ส่ิงทีใ่ชในการดําเนนิโครงการ ไดแก วัสดุ 
อุปกรณ บุคลากร เงิน และงบประมาณ ทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพที่สงผลตอความสาํเร็จของ
โครงการ 
  2.2  การประเมนิกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) หมายถงึ กระบวนการรวบรวม
ขอมูลจากผูมสีวนเกี่ยวของกับโครงการและเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนนิโครงการใน 5 กิจกรรม
ประกอบดวย กิจกรรมรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล กิจกรรมคัดกรองนักเรียน กิจกรรมสงเสริมนกัเรียน 
กิจกรรมปองกนัและชวยเหลือ และกิจกรรรมสงตอนักเรียน  
  2.3  การประเมนิผลผลิตของโครงการ (Outcome) หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอมูล
จากผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการและเอกสารตาง ๆ เกีย่วกับผลที่เกดิข้ึนหลังจากดําเนนิโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือ โดยพจิารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดที่จะ
นําเสนอตามลําดับตอไปนี้ 
 1.  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  
 2.  บริบทโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
 3.  การประเมนิ 
  3.1  ความหมายของการประเมิน 
  3.2  แนวคิดและรูปแบบของการประเมินซีโป (CPO) 
 4.  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  4.1  ความหมายและกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
  4.2  ความเปนมาของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
  4.3  วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
  4.4  ประโยชนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  4.5  ปจจัยสําคัญที่มีตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
1. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ  
    สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
  
 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเปนมนษุยทีส่มบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (มาตรา 
6) และแนวทางการจัดการศึกษายังไดใหความสําคัญแกผูเรียนทกุคน โดยยึดหลักวาทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้ง
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ความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ซึง่เร่ือง
หนึง่ ที่กาํหนดใหการดําเนนิการ คือเร่ืองความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติอยางมี
ความสุข (มาตรา 23 ขอ 5) ทัง้นีก้ารจัดกระบวนการการเรียนใหคํานงึถึงความแตกตางระหวางบุคคล ให
ผูเรียนรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาใหรูจกัคิดเปน ทําเปน รวมทัง้ปลูกฝง
คุณธรรม คานยิมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพงึประสงคไวในทุกวิชา อีกทั้งมีการประสานความรวมมือ
กับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกนัพฒันาผูเรียนตามศักยภาพ 
 ดวยเหตุนี้โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานครจึงไดจดัทํา
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  
 วัตถุประสงค  
 1.  เพื่อใหนักเรียนมีความสุขทัง้ทางกาย จิตใจ และสามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนได 
 2.  เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนมสีวนรวมในการชวยเหลือนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 3.  เพื่อใหมกีารประสานความรวมมือในการแกไขปญหา ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน 
 4.  เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
 
 เปาหมาย 
 ครูทุกคนสามารถใหการดูแลชวยเหลือนกัเรียนได ทัง้ดานการสงเสริมในสวนที่ดีของนักเรียน 
ดานการปองกนัมิใหปญหาเกิดข้ึนหรือลุกลามมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กกลุมเส่ียงและสามารถแกไขปญหา
นักเรียนในเบือ้งตนได 
 
 การดําเนินงาน 
 ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
พ.ค. 1. เตรียมการและวางแผนการ

ดําเนนิงาน 
- จัดกลุมนกัเรียนและแตงต้ัง
ครูที่ปรึกษา 
- จัดเตรียมเอกสาร 

ทีมนาํรวมกับทีมพฒันา
คุณภาพ 
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วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
- อบรมบุคลากรที่เกีย่วของ 
(ทีมนาํ) 

พ.ค. – มิ.ย. 2. ปฏิบัติตามแผน 
2.1 รูจักนกัเรียนเปน
รายบุคคล 
- สํารวจ/เก็บขอมูลสวนตัว
นักเรียนรายบุคคล 
- ประเมินนักเรียนโดยแบบ
ประเมิน SDQ 

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

พ.ค. – มิ.ย. - เยี่ยมบานนกัเรียน ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 
มิ.ย.  - จัดทาํ/ปรับปรุงขอมูล

ระเบียบสะสม(ปพ.8) 
- และอ่ืน ๆ ถาม ี

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

มิ.ย. 2.2 คัดกรองนกัเรียนและ
สรุปผล 
- ศึกษาขอมูลนักเรียน 
แตละคน 
- คัดกรองนักเรียนเปน
รายบุคคล 
- สรุปผลการคัดกรอง 
- รายงานผลการคัดกรอง  

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

ก.ย. 3. ประเมินทบทวนคร้ังที ่1 
(ภาคเรียนที ่1) 

ทีมพฒันาคุณภาพ 

ต.ค. รายงานผลการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมี
ปญหาภาคเรียนที่ 1 

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

ตลอดปการศึกษา 3.1 ใหคําปรึกษา ใหความ
ชวยเหลือ หรือสงตอนักเรียน
กลุมเส่ียงและกลุมมีปญหา 

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 
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วัน เดือน ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
ตลอดปการศึกษา 3.2 สงเสริมพฒันา 

- จัดกิจกรรมแนะแนว 
- จัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

ก.พ. 3.3 ประชุมผูปกครองชั้นเรียน ทีมทาํรวมกับทีมพฒันาคุณภาพ
ก.พ. – มี.ค. 4. ประเมินทบทวนคร้ังที ่2 

(ภาคเรียนที ่2) 
ทีมพฒันาคุณภาพ 

มี.ค. 5. สรุปผลการดําเนนิงาน
ตลอดปการศึกษาและ
รายงานผล 

ทีมพฒันาคุณภาพ 

ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 5.1 รายงานผลการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนกลุมเส่ียง
และกลุมมีปญหาภาคเรียนที ่
2 

ทีมทาํ(ครูที่ปรึกษา) 

มี.ค. 5.2 สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 

ทีมพฒันาคุณภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แสดงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของครูที่ปรึกษา

โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 
 

รูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 

เสี่ยง/มีปญหา 

ปองกัน - ชวยเหลือ 

สงตอ 

สงเสริม 
 

มี 

ไมมี 

ชวยได 

ยากตอการชวยเหลือ 

ได 
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 งบประมาณ 
 เงินบํารุงการศึกษา 
 
 ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ 3 ทีม คือ 

 1. ทีมนํา ประกอบดวย 
  1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน  
  1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนงานวิชาการ  
  บทบาทและหนาที่ของทีมนาํ 
  1.  กําหนดนโยบายและผลักดันใหบุคลากรในโรงเรียนตระหนักเห็นความสําคัญและ
ความจําเปนในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2) แตงต้ังผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3) ใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
เพื่อการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
  4)  ใหการสนับสนุนและใหคําปรึกษาในการพัฒนาบุคลากร และการปฏิบัติงาน 
  5)  กําหนดใหมีแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และการสรุปผลงาน 
  6)  กระตุน เรงรัด ใหผูรับผิดชอบงานตาง ๆ ดําเนินการตามนโยบาย 
  7)  ประสานงานกับบุคลากรภายนอกและหนวยงาน องคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ ในการสงเสริมใหการสนับสนุนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8)  สรางขวัญ และกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
  9)  กําหนดใหมีการสรุปการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตั้งแตระดับครูที่
ปรึกษา ระดับชั้น และระดับโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 2. ทีมพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวย 
  2.1  ผูอํานวยการโรงเรียน 
  2.2  รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
  2.3  ผูเสนอโครงการ 
  บทบาทและหนาที่ของทีมพฒันาคุณภาพ 
  1) ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดําเนินงานตามระบบ  
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  2) ประสานระหวางทีมนํา ทีมทํา และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  3) จัดทําเอกสารตาง ๆ ในการดําเนินงานเพื่อใหทีมทาํปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4) ใหคําปรึกษา และจัดประชุมชี้แจง ฝกอบรมการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
  5) จัดประชุมรวมกับทีมทํา เพื่อปรึกษาหารือและสรุปผลการดําเนินงานอยางนอยเดือน
ละ 2 คร้ัง 
  6. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ทีมทํา ประกอบดวย  
  3.1 หวัหนาระดับช้ัน 
  3.2 ครูที่ปรึกษา 
  บทบาทและหนาที่ของทีมทาํ 
  หัวหนาระดับชั้น 
  1) กํากับ ติดตามการดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  2) ประสานงานผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3) จัดประชุมครูในระดับชั้นเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  4) จัดประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case Conference) 
  5) รวบรวมหลักฐาน สรุปการปฏิบัติงานในระดับ เพื่อรายงานหัวหนาระบบ และผูบริหาร
ตามลําดับ 
  6) อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  ครูที่ปรึกษา 
  1) รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําขอมูลเปนระบบ ถูกตองและเปน
ปจจุบัน 
  2) คัดกรอง จําแนกกลุม จําแนกกลุมผูเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา และ
ประสานขอมูลกับครูแนะแนว และฝายปกครอง 
  3) ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษา กรณีมีปญหาไมยุงยากซับซอน ทั้งรายบุคคล และราย
กลุม 
  4) จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา ปองกัน แกไข ผูเรียน ใหรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเองมี
ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
  5) ติดตามผลการสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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  6) ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมมือในการสงเสริม 
พัฒนาปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน 
  7) เสนอโครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน 
  8) มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา
ของสถานศึกษา 
  9) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานตาง ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนา
ระดับชั้นเปนระยะ 
  10) อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 การประเมินผล 
 1.  แบบสอบถามความคิดเหน็ 
 2.  สังเกตการณดําเนนิงานของบุคลากร 
 3.  รายงานการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทัว่ถึงและตรงตามสภาพปญหา 
 2.  สัมพันธภาพระหวางครูกับนกัเรียนเปนไปดวยดีและอบอุน 
 3.  นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
 4.  นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
 5.  นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 
2. บริบทโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
 ประวัติโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
 เมื่อป พ.ศ.2525 นายปรีชา วาสิงหน อาจารยใหญโรงเรียนวัดบางเตย ไดปรึกษากับนายสมจิต 
สุคนธสวัสด์ิ อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ทานรองไดปรารภถึงโรงเรียนวัดบางเตยวามีนกัเรียน
มากข้ึน คับแคบ ขยายตอไปไมได ควรจํากดัจํานวนนักเรียน และควรสรางโรงเรียนข้ึนแถว ก.ม. 8 สักแหง
หนึง่ โดยความจริงในยานก.ม.8 ถนนรามอินทรา ไมมีโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับชาวบานในยานนัน้
เลย สมควรทีท่างราชการจะไดกําหนดจดุจําเปนขอสรางโรงเรียนเพิม่ข้ึน เพื่อดําเนินการของบประมาณ
ตอกรุงเทพมหานคร ทานรองฯขอใหอาจารยใหญโรงเรียนวัดบางเตยชวยหาที่ดินใหวามีใครที่ขายที่ดิน
ราคาถูกหรืออุทิศใหเพื่อการศึกษา  
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 นายปรีชา วาสิงหน ไดนาํความดําหริของทานรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา ไปเขียน
โครงการเสนอตอเขตบางกะป โดยรวมกับกํานนัมะลิ ฤทธิ์ดี ผูใหญสมจิต ทองประยรู รวมกนัหาทีดิ่นโดย
มีนายเจริญ เกตุวิบูลย ศึกษาธิการเขตบางกะป และนายโยธิน ทองคํา หวัหนาเขตบางกะปเปน
ผูสนับสนนุ 
 ทางราชการไดติดตอซื้อที่ดินจากนายสมจิต ทองประยรู จํานวน 5 ไร ติดถนนสุขาภิบาล แตไม
เปนที่ตกลงเนือ่งจากที่ดินเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาไมเหมาะกับการสรางโรงเรียน ทางกรุงเทพมหานครจึงหา
ที่ดินแปลงใหม 
 ตอมาดวยความรวมมือกับนายประสงค อนสุวรรณ เจาของและผูจัดการโรงเรียนสายอักษร ได
แสดงเจตนจํานงจะชวยรวบรวมที่ดินจากญาติพี่นองเพือ่ขออุทิศใหแกกรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ไร 3 
งาน 99 ตารางวา ในทองทีห่มู 11 แขวงคลองกุม เขตบางกะป ที่ดินอยูหางจากถนนสุขาภิบาล 1 
ประมาณ 1,000 เมตร อยูในซอยอมรววิฒัน เปนที่ดินเพื่อจัดสรางโรงเรียน สามารถแบงนกัเรียนจาก
โรงเรียนวัดบางเตยได 
 
 รายนามผูอุทศิที่ดิน ไดแก 
 1. นายริด  สุวรรณนอย จํานวน 3 ไร 14 ตารางวา 
 2. นางสมร   วิจิตรจร  จํานวน 2 ไร 3 งาน 89 ตารางวา 
 3. นางประภา  สุวรรณนอย จํานวน 2 ไร 2 งาน 96 ตารางวา 
 4. นางละออง  สุวรรณนอย จํานวน 3 ไร 1 งาน 
 
 ผูกลาวนามมาน้ียนิดีมอบทีดิ่นใหเขตบางกะป โดยมีวัตถุประสงค อุทศิให นายแยมและนาง
จาด สุวรรณนอย ตอมาเขตบางกะปจึงดําเนินการของบประมาณกอสรางอาคารเรียน ในป พ.ศ. 2537 
เปนเงิน 3,865,000.00 บาท (สามลานแปดสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 
 ในการตั้งช่ือโรงเรียน อดีตรองผูอํานวยการสํานักการศึกษา นายสมจิต สุคนธสวัสด์ิ ได
เสนอแนะวาควรใหสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เปนผูต้ังชื่อให 
เพื่อเปนสิริมงคล ดังนัน้ นายเรวัติ รัตนกําพล ศึกษาธิการเขตบึงกุมจึงไดมอบใหนายปรีชา จนัทรหอมไกล 
เปนผูติดตอ ไดชื่อวา “โรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ” ตามหนงัสือที่ 2505/2527 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2527 
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 ขอมูลเฉพาะ 
 ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ 
 ผูอํานวยการ  นางฉัตรมณี วริิยะผล 
 สถานที่ต้ัง  39/359 ซอยอมรวิวัฒน ถนนนวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม   
    กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท  0-2510-0130 
 เวบไซต  www.yamjard.ac.th 
  
 อักษรยอ  
 ก   วันที่ต้ังโรงเรียน 
   บก. ยจ. 16 พฤษภาคม 2528 
 
 ปรัชญาของโรงเรียน 
 พัฒนาคนใหถกูตอง  สอดคลองกับชีวิต  สรางความคิดอยากเรียนรู 
 
 คําขวัญของโรงเรียน 
 เรียนดี  กีฬาเดน  เนนวนิัย  ใฝคุณธรรม 
 
 สีประจําโรงเรียน 
 เทา – แดง ความหมาย เทา  หมายถงึ สมอง 
       แดง  หมายถงึ เลือด 
 ความหมายรวม นักเรียนโรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณจะทําอะไรตองใชความคิดไตรตรอง
กอนตัดสินใจทํา และมีเลือดรักชาติ 
 
 ตนไมประจําโรงเรียน  
 ตนประดู ชื่อตนไมขนาดใหญ ดอกสีเหลือง มกีล่ินหอม กิ่งมกัทอดยอย ปลูกเปนไมใหรมและ
เปนไมเบญจพรรณ มีคายิง่ 
 



 17 

 
 
 ตราประจําโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ  
 ประกอบดวยจ่ัวศาลาไทยสีน้ําเงินหมายถงึอยูภายใตรมพระบรมโพธิสมภารแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัผูทรงพระคุณยิ่ง ทรงพระราชทานแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพยีง เพื่อการ
ดํารงเล้ียงชีวติดวยวิถีไทย มีตนประดูที่สูงใหญ เจริญงอกงามแผกิ่งกานสาขารมเงากวางไกล ยนืหยัด
ตานทานลมฟาอากาศอยางมั่นคง อยูบนความถกูตองดีงาม มีสระบัวอันอุดมสมบูรณ เปนที่กอเกิดแหง
ดอกบัวเปนพทุธบูชา มีความรัก ความรวมมือระหวางบาน วัด และโรงเรียน ในกรอบสีเทาคือสมอง และ
กรอบสีแดงคือเลือดรักชาติ หมายถึง ทาํอะไรใชสมองไตรตรอง คิดกอนทาํและทาํดวยความรักชาติ เพื่อ
ประโยชนสุขของชาติเปนสําคัญ 
 
 เปาหมาย 
 นักเรียนเปนผูประพฤติดีและมีความรู มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดํารงชีวิตอยู
อยางพอเพียงบนวถิีของความเปนไทย อยางมีความสุข 
  
 พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. สงเสริมการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทนัสมัย 
 3. พฒันาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สงเสริมพฒันาผูมีสวนเกี่ยวของ และชุมชนใหมีสวนรวมในการจดัการศึกษาและการ
ตรวจสอบ 
 5. พฒันาสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูของนกัเรียน และชุมชน 
 
 สภาพปญหา 
 สภาพปจจุบนั 
 โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณเปดทําการสอนต้ังแตปการศึกษา 2528 จนถงึปจจุบนั เปน
โรงเรียนขนาดใหญดําเนนิงานตามนโยบายกรุงเทพมหานคร มุงเนนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนเปนคนดีมคีวามรูและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 สภาพบริเวณทั่วไปของโรงเรียนมพีื้นที่ 11 ไร 3 งาน 99 ตารางวา อยูในสภาพเรียบรอย สะอาด 
ไดมาตรฐาน และมีการพฒันาปรับปรุงควบคูกันไป มีตนไมใหรมเงา มีสนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล
ที่กวางขวาง มคีวามรมร่ืนเปนธรรมชาติ มบีอน้ําและอาคารศาลาทรงไทย ที่บงบอกลักษณะของความ
เปนไทยสงางาม บริเวณทัว่ๆ ไปดูสวยงาม เปนที่ชืน่ชมของบุคคลที่พบเห็น โรงเรียนเปนศูนยรวมของ
ชุมชน เปนทีพ่กัผอนอยางดีของประชาชนรอบๆ มีระบบสาธารณูปโภค และระบบสุขาภิบาลสมบูรณ 
 สภาพอาคารเรียน มีอาคารเรียน 6 หลัง  
 ตึก 1 ชั้น แบบ สนศ.265  จํานวน 1  หลัง 
 ตึก 2 ชั้น แบบ สนศ.265  จํานวน 1  หลัง 
 ตึก 3 ชั้น แบบ สนศ.265  จํานวน 1  หลัง 
 ตึก 4  ชั้น แบบ สนศ.  จํานวน 1  หลัง 
 ตึก 5  ชั้น แบบ สนศ.385 จํานวน 1  หลัง 
 ตึก 6 ชั้น แบบ สนศ.385 จํานวน 1  หลัง 
 
 ปจจุบันมีผูบริหาร 5 คน 
 1.  นางฉัตรมณี  วิริยะผล  ผูอํานวยการโรงเรียน 
 2.  นายชูชาติ   โพธิน์ิ่มแดง รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานทัว่ไป 
 3.  นายสมชาย  ขําศิริ  รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ 
 4.  นายธงชัย   เจษฎาทพิย รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริหารงานบุคคล 
 5. วาที่รอยตรีสิทธิศักด์ิ เมฆพฒัน รองผูอํานวนการโรงเรียนฝายบริหารงบประมาณ 
 
 คนเล้ียงเด็ก 7 คน ภารโรง 8 คน คนสวน 1 คน คนงานในโครงการอาหารกลางวัน 9 คน มี
อัตรากําลังครูเพียงพอและครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 จํานวนนักเรียนทัง้ส้ิน 1,853 คน จัดเปน 48 หองเรียน เปดทําการสอนต้ังแตชั้นอนบุาลถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สภาพของนักเรียนสวนมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง ขาด
แคลนบางเลก็นอย สวนใหญมีอาชีพรับจาง และคาขาย และมีนักเรียนยายมาจากตางจงัหวัดเขาออก
ประจํา จงึมพีฤติกรรมที่แตกตางกัน 
 ชุมชนรอบๆ โรงเรียนเปนชมุชนที่ผสมผสานระหวางชมุชนเมือง และชุมชนชนบท การประกอบ
อาชีพหลายหลายอาชีพ ความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชนดี โรงเรียนไดรับการยอมรับ และไดรับการ
สนับสนนุความรวมมือจากผูปกครอง และชุมชนดี  
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 โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณไดมีการพฒันาปรับปรุงมาตลอดโดยมุงเนนใหนกัเรียน เปนคนดี 
คนเกง และมีความสุข 
 ดานวชิาการ 
 1.  จัดครูสอนตรงตามวิชาเอก 
 2.  มีส่ือ อุปกรณ และเทคโนโลยีทีท่ันสมยั 
 3.  นักเรียนมีความพรอมในการเรียน 
 ดานบริหารงานทัว่ไป 
 1. มีแหลงเรียนรูทีห่ลากหลาย 
 2. มีสารสนเทศเปนขอมูลในการวางแผนการบริหาร 
 ดานงบประมาณ 
 1. ไดรับงบประมาณในการบริหารจัดการและบริการนักเรียนตามเกณฑ 
 2. มีการจัดสารบรรณ และพัสดุ ครุภัณฑเขาสูระบบ MIS 
 ดานบริหารงานบุคคล 
 1. มีครูที่มีความรูความสามารถตามสาขาวิชาที่สอน 
 
 สภาพปญหาดานวิชาการ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยงัไมนาพอใจ 
 
 สภาพปญหาดานการบริหารท่ัวไป 
 1. แหลงการเรียนรู ไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
 2. โรงอาหารไมเพียงพอสําหรับนักเรียนทีจ่ะรับประทานอาหาร 
 
 สภาพปญหาดานงบประมาณ 
 1. ขาดงบประมาณในการพฒันาดานอาคารสถานที ่
 2. งานสารบรรณ และพัสดุ ครุภัณฑตองเขาสูระบบ MIS 
 
 ดานการบริหารงานบุคคล 
 1. ขาดอัตรากําลังนักการภารโรงในการดูแลอาคารสถานที ่
 2. นกัเรียนบางสวนขาดความรับผิดชอบ และขาดระเบียบวินยั 
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 แนวทางการพัฒนา 
 งานวชิาการ 
 1. ปรับปรุงหลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
 2. จัดมวลประสบการณ การเรียนรู นํานักเรียนไปทัศนศึกษา เพื่อใหนกัเรียนไดรับประสบการณ
ตรง 
 3. จัดหาส่ือ และอุปกรณ ดานเทคโนโลยีใหเพยีงพอกับจํานวนนักเรียน  
 4. ปรับปรุงหองสมุด และการบริการที่ทนัสมัยพรอมกบัจัดหาหนงัสือใหเพยีงพอกับจํานวน
นักเรียน 
 5. นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร 
 
 งานงบประมาณ 
 1. รวมกับชุมชนจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 2. ปรับปรุงงานสารบรรณ และงานพัสดุ ครุภัณฑ เขาสูระบบ MIS 

 
งานการบริหารงานบุคคล 

 1. โครงการพฒันาระเบียบวินัยนักเรียนโดยวิถทีางลูกเสือ-ยุวกาชาด เพื่อแกปญหา นักเรียนที่
ขาดความรับผิดชอบ และขาดวินัย 
 2. ขออัตรากําลังของนกัการภารโรง ใหเพยีงพอกับสถานท่ี 
 
 งานการบริหารท่ัวไป 
 1. จัดทาํแหลงเรียนรูเพิม่ข้ึน 
 2. จัดหาพัฒนาทนุ สนับสนนุการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 3. ใชหองประชุมเปนที่รับประทานอาหาร 
 
 นโยบายการจัดการศึกษา 
 1.  จัดการศึกษาตามนโยบายวสัิยทัศนการศึกษากรุงเทพมหานคร  
 2.  พัฒนาคุณภาพโรงเรียน ใหเปน “SMART SCHOOL” ตามวิสัยทัศนการศึกษา กทม. 
 3.  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพทุธศักราช 
2542 
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 4. นกัเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง มีคุณภาพชวีิตที่ดี ดํารงตนอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข 
 5. ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 6. มีการบริหารงานในระบบเครือขายทั้งภายในและภายนอก 
 7. บุคลากรทกุคนมีความรูเปนเจาขององคกร 
 8. ชุมชนมีสวนรวมสนับสนนุการศึกษา 
 
3. การประเมิน 
 3.1 ความหมายของการประเมิน 
 มีนักประเมินหลายทาน ไดใหความหมายของการประเมินไว ดังนี ้
 ราชบัณฑิตสถาน (2542: 664) กลาววา การประเมิน หมายถงึ การประมาณคาหรือราคา
เทาที่ควรจะเปน เชน ประเมินราคา และไดใหความหมายของการประเมินผล หมายถึง การพิจารณาและ
วัดคุณคาของกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว เชน การประเมนิผลการสัมมนาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปของบริษัท วัดคุณคาหรือผลกาวหนาการศึกษา เชน การสอบไลเปนวธิีประเมินผล
การศึกษาวิธหีนึ่ง 
 สมคิด พรมจุย (2542: 27-28) กลาววา การประเมิน หมายถงึ กระบวนการทีก่อใหเกิด
สารสนเทศ เพือ่ชวยใหผูบริหารตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ เปนการตรวจสอบความกาวหนาของ
โครงการหรือแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธ์ิวามีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการบงชีถ้ึง
คุณคาของโครงการ กลาวคือ โครงการที่ไดดําเนินการไปแลวไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม เพยีงใด  
 สมหวงั พิธยิานุวัฒน (2544ก: 20-21) กลาววา การประเมิน หมายถึง กระบวนการใชดุลยพินจิ 
และหรือคานยิมและขอจํากัดตาง ๆ ในการพิจารณาตัดสินคุณคาของส่ิงใดสิ่งหนึ่ง โดยการเปรียบเทียบ
ผลที่วัดไดกับเกณฑที่กําหนดไว และในการประเมินคาส่ิงใดก็ตามจะตองประกอบดวย สวนประกอบการ 
(Performance) ที่ไดจากการวัด กับการตัดสินคุณคาของสวนประกอบการนัน้ โดยการเปรียบเทยีบสวน
ประกอบการทีไ่ดจากการวัดกับเกณฑการประเมิน องคประกอบของการประเมินเขียนแสดงในรูปสมการ 
ดังนี ้
 

  การประเมนิ =  การวัด    + การตัดสินใจ 
   (Evaluation)      (Measurement)             (Judgment) 
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 การประเมนิเปนกระบวนการที่มุงตอบคําถาม How good? เพราะกอใหเกิดสารสนเทศ 
(Information) เพื่อชวยในการเปนการตัดสินคุณคาของส่ิงใดสิ่งหนึง่ แสดงดังนี ้
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพประกอบ 3 กระบวนการประเมิน 
 
 
 และไดสรุปความหมายและตัวอยางคําถามเก่ียวกับเกณฑการวิจัยประเมินผลไว ดังนี ้
ความหมายและตัวอยางคําถามเกี่ยวกับเกณฑการวิจัยประเมินผลทั้ง 5 เกณฑ 
 

เกณฑการวิจยั
ประเมินผล 

ความหมาย ตัวอยางคําถาม 

1. ประสิทธิผล เปรียบเทยีบผลลัพธและผลกระทบ
ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการกับ
วัตถุประสงคทีก่ําหนดไว 

นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ประสบ
ความสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคหรือไม 

2. ประสิทธิภาพ เปรียบเทยีบปจจัยนาํเขากบัผลลัพธ 
ผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ 

การปฏิบัติตามนโยบาย/แผนงาน/
โครงการส้ินเปลืองทรัพยากรเพียงใด

3. ความพอเพยีง เปรียบเทยีบผลลัพธและผลกระทบ
ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการกับ
ความตองการทั้งหมดของสังคม 
(หรือขอบเขตของทั้งหมดของปญหา

นโยบาย/แผนงาน/โครงการสามารถ
ตอบสนองความตองการทัง้หมดของ
สังคมไดหรือไมเพียงใด 
 

 
 

การประเมนิคา 

สารสนเทศ 

คุณคานิยม 

ผูบริหาร 

ขอจํากัด 

ทางเลือก 
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ตาราง (ตอ) 
 

เกณฑการวิจยั
ประเมินผล 

ความหมาย ตัวอยางคําถาม 

4. ความเสมอภาค เปรียบเทยีบโอกาสทีจ่ะไดรับบริการ
สาธารณตามนโยบาย/แผนงาน/
โครงการมีความ 
เทาเทียมกนัสําหรับประชาชน 
ทุกกลุมทกุพวกหรือไม 

- ใครบางทีม่ีโอกาสหรือไมมโีอกาส
ไดรับผลลัพธและผลกระทบตาม
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
- ใครบางทีท่ราบหรือไมทราบ 
เกี่ยวกับสิทธิประโยชนตามนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ 

5. ความเปนธรรม เปรียบเทยีบวาประชาชน 
ผูเสียเปรียบในสังคมไดรับผลลัพธ
และผลกระทบของนโยบาย/แผนงาน
โครงการในสัดสวนเชนใด เมื่อ
พิจารณารวมกับประชาชนผูไดเปรียบ
ในสังคม 

- นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ถูกกาํหนดข้ึนเพื่อประโยชนสําหรับผู
ไดเปรียบหรือผูเสียเปรียบในสังคม
เปนสําคัญ 
- นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ที่ดําเนินการอยูนัน้กอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนโดยสวนรวม
หรือเฉพาะตอกลุมผลประโยชนสวน
นอย 

 
 จากความหมายทีน่ักประเมินและนกัวิชาการใหไวขางตนสรุปไดวา การประเมิน หมายถงึ 
กระบวนการแสวงหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินคุณคาของส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยนาํมาเปรียบเทยีบกับเกณฑ 
ทั้งนี้เพื่อนาํผลที่ไดจากการประเมินมาพฒันาหรือปรับปรุงคุณคาของส่ิงที่ประเมิน 
 
 3.2 แนวคิดและรูปแบบของแบบจําลองการประเมินซีโป (CPO) 
 การประเมนิโครงการ เปนกระบวนการรวบรวมขอมูล และสารสนเทศที่จําเปนอันนาํไปสูการ
การตัดสินความสําเร็จ รวมทัง้แกไขปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนการสราง และการกําหนดทางเลือกใหมใน
การดําเนินโครงการ ดังนั้น กจิกรรมการประเมินโครงการ จึงเปนกระบวนการรวบรวมขอมูลและ
สารสนเทศท่ีจาํเปน เกีย่วกับปจจัยข้ันพื้นฐานของโครงการตลอดจนกระบวนการท่ีปฏิบัติระหวางดําเนนิ
โครงการ และผลผลิตโครงการ ภายใตกิจกรรมและชวงเวลาท่ีไดกําหนดหรือวางแผนไว (เยาวดี รางชัยกุล 



 24 

I. ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม 
(Context) 

 
 
 

II. กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ 
(Process) 

 
 
 
 

วิบูลยศรี. 2542: 301 – 319) ไดพัฒนาเปนรูปแบบหรือแบบจําลองการประเมินโครงการข้ึน ซึง่แบบที่
เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด ภาพประกอบ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคลองของกิจกรรมและชวงเวลา 
III. ผลผลิตของโครงการ 

(Outcome) 
 
 

ผลรวม 
ผลกระทบ 
คุณคาและ 
ประโยชน 

 
 
 

ภาพประกอบ 4 แบบจําลองการประเมินซโีป (CPO) 
 
 

ความตองการที่
จําเปนของโครงการ 

ความเปนไปได 
ของโครงการ 

วัตถุประสงค 
ของโครงการ 

ความพรอมและ 
ทรัพยากร 

กิจกรรม 
ของโครงการ 

ชวงเวลาที่ 
ดําเนินการ 
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 สัญลักษณที่ใชในภาพประกอบ 12 ดังนี ้
 1.    หมายถงึ เสนแบงระหวางองคประกอบซึ่งแยกกันไมเด็ดขาด  

2.     หมายถึง  ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบในลักษณะของการส่ือสารแบบ 
      สองทางอยางครบวงจร 

 3. C   หมายถงึ ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม (Context) 
 4. P   หมายถงึ กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนนิโครงการ (Process) 
 5. O   หมายถงึ ผลผลิตของโครงการ (Outcome) 
 
 จากแบบจําลองขางตนจะเห็นไดวา การประเมินโครงการตามแนวคิดของ เยาวดี รางชัยกุล 
วิบูลยศรี ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนใหญ ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งกนัและกันอยางตอเนือ่งตามลําดับ ดังนี ้
 1.  ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context)  
  ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) หมายถึง บริบทตาง ๆ ที่มสีวน
เกี่ยวของกับโครงการทัง้ปวง เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปจจัยทาง
กายภาพ และทางดานจิตใจ เปนตน การประเมินในสวนนี้เปนการประเมินสภาวะแวดลอมหรือบริบทตาง 
ๆ ของโครงการที่กําหนดไววามีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด โดยพจิารณาถึง 
  1.1  ความตองการจําเปนของโครงการ (Needs Assessment)    
   สุขุม มูลเมือง (2530: 16 – 17) ไดใหความหมายของการประเมินบริบทหรือสภาวะ
แวดลอมวามวีัตถุประสงคเพื่อพัฒนาจุดมุงหมายของโครงการ กาํหนดสภาวะแวดลอมที่เกี่ยวของ หา
กลุมเปาหมายและความตองการของกลุม หาเวลาและโอกาสที่ตองการสนองความตองการ การวนิิจฉัย
ปญหาภายใตความตองการนั้น ๆ และการตัดสินใจวาวัตถุประสงคทีเ่หมาะสมของโครงการควรเปน
อยางไร 
   สมหวงั พิธยิานุวัฒน (2530: 207 – 209) ไดใหความหมายของการประเมินบริบทหรือ
สภาวะแวดลอมวาคือ การประเมินเพื่อใหไดซึ่งดวยเหตุผลในการกาํหนดวัตถุประสงค ความตองการ 
ความจาํเปนและเงื่อนไขตาง ๆ การวินิจฉัยปญหา การกาํหนดขอบเขต การบรรยาย และการวเิคราะห
สภาพแวดลอม ตัวแปรที่เกีย่วของและตัวแปรที่สําคัญหรือความคาดหวงัของความสอดคลองเปนการ
ประเมินสภาพแวดลอม เพื่อที่จะใหไดมาทัง้ขอมูลที่สอดคลองที่อาจเกดิข้ึน เพื่อดูวาบรรลุเปาหมาย
หรือไม 
   สตับเฟลบีม (Stufflebeam; & Others, 1989 อางในสมชาย โพธิชยานนท, 2534: 17) 
ไดใหความหมายของการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมไววาเปนความตองการ ความจาํเปน เพื่อ
จัดทําโครงการหรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการ และการกําหนดจุดมุงหมายของโครงการตาง ๆ 
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การเปรียบเทยีบวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายของโครงการ วาสอดคลองความจําเปนของนโยบาย และ
ปรัชญาของสถาบันหรือไม 
   สรุปไดวา ความตองการจาํเปนของโครงการ เปนการประเมินเพื่อใหทราบถึงความ
จําเปนหรือความตองการของผูมีสวนไดเสยีตอโครงการ บางคร้ังอาจมปีจจัยภายนอกเขามาเก่ียวของมาก 
นับต้ังแตความตองการของโครงการ เชน อาจเปนโครงการเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัด หรือเพื่อสนองนโยบายของผูบริหารหนวยงานมากกวาเปนความตองการที่แทจริงของ
ผูมีสวนไดเสีย  
  1.2  ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibilities) 
   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2542: 309) ไดกลาวไววา ความเปนไปไดของโครงการเปน
การประเมนิเพื่อใหทราบถงึโอกาสในการจัดทําโครงการ  
   นิศา ชโูต (2538: 32) ไดกลาวไววา ความเปนไปไดของโครงการเปนการประเมินคา
โครงการวามคีวามสามารถจะบรรลุเปาหมายในเวลาทีก่ําหนดไวหรือไม เปนการวิเคราะหดานทรัพยากร
ที่จะตองใชในโครงการ ขนาด แหลงที่มา เทคโนโลยีทีจ่ะใช รวมถงึการจัดการ 
    สรุปไดวา ความเปนไปไดของโครงการ เปนการประเมนิเพื่อใหทราบโอกาสในการจัดทํา
โครงการ ซึ่งตองวิเคราะหใหเห็นถึงปญหาที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัด ที่จะเกิดข้ึนในระหวางดําเนนิ
โครงการ ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลทีไ่ดมาเสนอเปนขอสารสนเทศ หรือขอสังเกตซ่ึงเปนประโยชนตอการแกไข
ปรับปรุงโครงการ หรือเพื่อเสนอทางเลือกใหมในการดําเนินโครงการ ตลอดจนเพื่อประโยชนในการเจรจา
ตอรองกับหนวยงาน ที่เก่ียวของในสวนที่เปนเงื่อนไขบางประการ อันจะนําไปสูการยุติปญหาในท่ีสุด  
  1.3  วัตถุประสงคของโครงการ (Objectives)  
   สมหวงั พิธยิานุวัฒน (2544: 45) ไดกลาวไววา วัตถุประสงคมีลักษณะเปนนามธรรม 
วัตถุประสงคแตกตางจากจุดมุงหมายทีว่ัตถุประสงคมีขอบเขตในเร่ืองระยะยาวส้ันกวา และมีขอบเขตใน
เร่ืองระยะเวลาส้ันกวา และมีขอบเขตความหมายแคบกวา  
   เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี (2542: 127) ไดกลาวไววา วตัถุประสงคเปนการแสดงถึง
เปาหมายที่ตองการ แตละโครงการมีการคาดหวังใหบรรลุผลที่เฉพาะเจาะจงอะไรบาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงเวลาของการดําเนนิโครงการ 
   สรุปไดวา วัตถุประสงคของโครงการ เปนการประเมนิเพื่อระบุถึงส่ิงทีต่องการจะให
เกิดข้ึนจากโครงการ โดยพิจารณาถงึผลจากกิจกรรมของโครงการในสภาพความเปนจริงสวนผูทีม่ีผูมีสวน
ไดเสียกับโครงการไมทราบวตัถุประสงคทีแ่นนอน จงึจําเปนตองแจงหรือช้ีแจงใหผูมสีวนไดเสียไดเขาใจถึง
วัตถุประสงคตาง ๆ ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อใหความสําคัญกับโครงการ และเพื่อใหเกิดความสะดวก รวมทัง้
การไดรับความรวมมืออยางเต็มที ่
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  1.4 ความพรอมและทรัพยากร (Readiness and Resources)  
   สมคิด พรมจุย (2542: 59) ไดใหความหมายของการประเมินปจจัยเบ้ืองตนวาเปนการ
ประเมินเพื่อใชขอมูลตัดสินใจปจจัยตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัโครงการวาเหมาะสมหรือไม ซึ่งความพรอมและ
ทรัพยากรในการดําเนนิโครงการ สามารถนําไปใชในการประเมิน คือ 
   ความเพียงพอปจจัยของโครงการ เปนการพิจารณาความเพียงพอของปจจัยหรือ
ทรัพยากรทีจ่ะใชในการดําเนนิโครงการ 
   อัตรากําลัง เวลา งบประมาณ วิธีการทีม่ีศักยภาพ วัสดุอุปกรณ และปจจัยอ่ืน ๆ ของ
โครงการ เปนการแสดงถงึสมรรถภาพ ความรับผิดชอบของบุคคลและหนวยงานทีจ่ะบริหารโครงการดวย
กลยุทธหรือกลวิธีทีจ่ะทาํใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค โดยมีปจจัยหรือทรัพยากรทีเ่หมาะสมและ
เพียงพอ 
   ความพรอม เปนส่ิงที่ใชในการดําเนนิงานโครงการ ไดแก สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
บุคลากร เงิน ทนุ และงบประมาณ 
   สรุปไดวา ความพรอมและทรัพยากร เปนการประเมนิในดานเงนิทนุหรืองบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ บุคลากร เปนตน ปญหาเร่ืองงบประมาณอาจสงผลถงึวสัดุอุปกรณและคาใชจาย ในการ
ดําเนนิการ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดข้ึนเพราะปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ในเร่ืองของความ
ตองการ และความเปนไปไดดังกลาวมาแลว ทําใหการดําเนนิโครงการลาชา และมีคาใชจายสูงข้ึนได  
   จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การประเมินปจจัยพืน้ฐานดานสภาพแวดลอมของการ
ดําเนนิโครงการในอดีตที่ผานมามักจะขาดขอมูลพื้นฐาน ไมคํานึงถึงสภาพแวดลอม แลวมกัวางแผนไว
อยางหลวม ๆ โดยอางวาเพือ่ความยืดหยุน ทําใหไปสูการปฏิบัติไดยากหรือไมไดผลเทาที่ควร สวนเร่ือง
ความเปนไปไดของโครงการ ตลอดจนวัตถปุระสงคที่กาํหนดไวและความพรอม รวมทั้งทรัพยากรในดาน
ตาง ๆ นัน้เปนปจจัยทางสภาวะแวดลอมที่สําคัญสําหรับการประเมนิ ซึ่งผูประเมินโครงการจะตอง
พิจารณาอยางรอบคอบและครบถวนเสมอทั้งนี้เพื่อช้ีประเด็นปญหา และเพื่อใหขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติได
อยางสัมฤทธ์ิผลตอไป 
 2.  กระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนนิโครงการ (Process)  
  เทียนฉาย กีระนนัทร (2530: 1 – 2) ไดใหความหมายของกระบวนการ หมายถงึ ข้ันตอนหรือ
กรรมวิธีทีจ่ะตองปฏิบัติตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบและครบวงจร ในระหวางดําเนินโครงการ
กระบวนการดังกลาวอาจแตกตางกันไปตามเปาหมายเชิงปรัชญา ของแตละโครงการ 
  2.1  กิจกรรม (Activity) เปนการประเมินเพื่อใหทราบวากิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคลอง
หรือตรงกับวัตถุประสงคของโครงการหรือไม และมีการจดัลําดับที่เหมาะสมตอเนื่องกันมากหรือนอย
เพียงใด ซึ่งเยาวดี รางชัยกลุ วิบูลยศรี (2542: 40) ไดใหความหมายของกิจกรรม คือ ภารกิจตาง ๆ ที่ตอง
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กระทาํตามทีก่ําหนดไวในโครงการ ซึง่จะตองระบุข้ันตอนการดําเนนิงานใหชัดเจนเพื่อใหเห็นผลลัพธที่
ตองการ  
   ศิริรัตน นิ่มมา (2548: 39) ไดใหความหมายของกิจกรรมของโครงการ คือ ข้ันตอนการ
ดําเนนิตามโครงการ เพื่อใหทราบวากิจกรรมนั้น ๆ มีความสอดคลองหรือตรงกับวัตถุประสงคของ
โครงการหรือไม และมีการจดัลําดับที่เหมาะสมตอเนื่องกันมากนอยเพียงใด 
  2.2  ชวงเวลา (Timing) เปนการประเมินเพื่อใหทราบวาชวงเวลาที่จะดําเนินโครงการ
ทางดานกิจกรรมนั้น ๆ มคีวามเหมาะสมเพียงไร มีขอจํากัดประการใด และชวงเวลาที่กาํหนดไวนัน้ 
สามารถปรับเปล่ียนไปจากเดิมไดตามความจําเปนหรือไม และเพราะเหตุใด ซึ่งศิริรัตน นิม่มา (2548: 40) 
ไดใหความหมายของ ชวงเวลา หมายถงึ ชวงเวลาที่จะดําเนนิโครงการทางดานกิจกรรมนั้นมีความ
เหมาะสมเพียงไร มีขอจํากัดประเภทใด และชวงเวลาทีก่าํหนดไวนัน้สามารถจะปรับเปล่ียนไปจากเดิมได
ตามความจําเปนหรือไม และเพราะเหตุใด 
   จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวา การประเมินกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนินโครงการ เปน
การประเมนิข้ันตอนหรือกรรมวิธทีี่จะตองปฏิบัติตามลําดับกอนหลังอยางเปนระบบและครบวงจร ใน
ระหวางดําเนนิโครงการกระบวนการดังกลาวอาจแตกตางกนัไปตามเปาหมายเชิงปรัชญา ของแตละ
โครงการนั้น ๆ แตสําหรับการประเมินโครงการโดยทั่วไปมีองคประกอบสําคัญที่จะตองพิจารณาเปนพิเศษ 
ก็คือ ความสอดคลองของกิจกรรมและชวงเวลา 
 3.  ผลผลิตของโครงการ (Outcomes) คําวา ผลผลิต (Outcome) นั้นมีความหมายครอบคลุม 
คําศัพทภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 คํา ดังนี้ 1) Product ผลิตผล 2) Output ผลลัพธ 3) Outcome ผลผลิต ดวย
เหตุนี ้คําวา ผลผลิตของโครงการ จึงหมายถึง ผลงานหรือผลที่ไดรับจากการกระทาํกิจกรรมใด ๆ ของแต
ละโครงการโดยสามารถแบงผลงานดังกลาว เปน 3 ประเภท คือ ผลรวม  
(Overall) ผลกระทบ ( Impact ) และคุณคาหรือประโยชน (Utility) ตามลําดับ  
  ในการประเมนิผลผลิตของโครงการใด ๆ ก็ตาม จงึเปนการประเมนิเกีย่วกับส่ิงตาง ๆ ที่
เกิดข้ึนจากโครงการนัน้ ๆ โดยพิจารณาถงึ 
  3.1  ผลรวม (Overall) เพื่อใหทราบถึงผลที่เกิดข้ึนทัง้หมดจากกิจกรรมของโครงการ ทั้งโดย
ทางตรงและทางออม 
  3.2  ผลกระทบ ( Impact) เพื่อใหทราบถึงผลที่ตามมาจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ ทั้งโดย
ทางตรงและทางออม รวมทัง้ผลกระทบจากท่ีคาดหวงัและมิไดคาดหวงัไว  
  3.3  คุณคาหรือประโยชน (Utility) เพื่อใหทราบถึงคุณคาหรือความสาํคัญของผลที่ไดจาก
การประเมนิ ทัง้นี้เพื่อนาํไปใชประโยชนในการตัดสินใจหรือเพื่อนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมตอไป 
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   กลาวโดยสรุป การประเมินผลผลิตของโครงการจะทาํใหทราบขอมูลทีแ่ทจริงไดอยาง
ครบถวน แมวาในบางคร้ังจะมีปญหาอุปสรรคที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได โดยเฉพาะอยางยิ่งเหตุผลทาง
กฎระเบียบ และเงื่อนไขบางประการ ทาํใหการประเมินโครงการในบางคร้ังไมสามารถครอบคลุมทุก
ข้ันตอนทีก่ําหนดไวได บางโครงการจึงอาจจะประเมนิเฉพาะผลผลิตที่เปนผลรวม หรือบางโครงการก็
อาจจะประเมนิเฉพาะความรูสึกทั่ว ๆ ไป ของผูเกี่ยวของที่มีตอโครงการเทานัน้ ดวยเหตุนีก้ารประเมินผล
ผลิตของโครงการจึงตองยืดหยุนไปตามสภาพทีเ่หมาะสมและความจําเปนของแตละโครงการ 
 
 คุณลักษณะสําคัญของแบบจําลองซีโป (CPO)  
 แบบจําลองการประเมินซโีป (CPO) ที่ไดพัฒนามาเพื่อใชประเมินโครงการตาง ๆ ในประเทศ
ไทยนัน้ไดเนนการประเมนิในดานตาง ๆ ที่เกีย่วของอยางตอเนื่อง โดยเร่ิมต้ังแตการประเมินปจจัยพืน้ฐาน
ดานสภาวะแวดลอมอยางละเอียด การประเมินกระบวนการการปฏิบติัระหวางดําเนินโครงการ และการ
ประเมินผลผลติของโครงการตามลําดับ จงึนับวาเปนรูปแบบของการประเมินที่ครบวงจร ก ลาวโดยสรุป 
คุณลักษณะทีสํ่าคัญของแบบจําลองซีโป (CPO) ไดพัฒนามาจากแนวความคิดหลัก 4 ประการ คือ  
 1.  แนวคิดเกี่ยวกบัการเจรจาตอรองทั้งทางตรงและทางออม  
 2.  แนวคิดเกี่ยวกบัการใหความสําคัญแกผูเกีย่วของทุกฝาย เพื่อใหผลการประเมินเปนที่
ยอมรับและนาํไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  
 3.  แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิที่เปนระบบอยางครบวงจร และต้ังอยูบนพื้นฐานของคุณธรรม
ในสังคม  
 4.  แนวคิดเกี่ยวกบัการประเมนิที่สอดคลองกบับริบท ซึง่เปนสภาวะแวดลอมของโครงการ 
 การประเมนิทัง้ 3 ดานที่เสนอมานัน้บางคร้ังไมสามารถครอบคลุมทุกข้ันตอนทีก่ําหนดไวได ซึ่ง
สามารถยืดหยุนไดตามสภาพที่เหมาะสม และตามความจําเปนของโครงการเปนหลัก 
 อนึ่งแบบจําลองการประเมนิซีโบ (CPO) ไดพัฒนามาเพื่อประเมินโครงการ โดยเนนการประเมิน
ในดานตาง ๆ ที่เกีย่วของอยางตอเนื่องเร่ิมต้ังแตการประเมินปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมอยาง
ละเอียด ตามมาดวยการประเมินกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนนิโครงการ และผลผลิต ตามลําดับ จึง
นับวาเปนรูปแบบการประเมนิที่ครบวงจร 
 
4. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 4.1 ความหมายและกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรยีน 
 กรมสามัญศึกษา (2544: 5) กลาววา ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถงึ กระบวนการ
ดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนกัเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธกีารและเคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจน โดย
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มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับ
ครูที่เกี่ยวของหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
หมายรวมถึง การสงเสริมการปองกนัและการแกไขปญหา โดยมวีิธีการและเคร่ืองมือสําหรับครูที่ปรึกษา
และบุคลากรที่เกีย่วของเพือ่ใชในการดําเนินงานพฒันานักเรียนใหมีคุณลักษณะทีพ่งึประสงคและ
ปลอดภัยจากสารเสพติด  
 ซึ่งกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงาน มีองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ (กรมสามัญศึกษา. 2544: 9 - 29) 
 1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 2. การคัดกรองนกัเรียน 
 3. การสงเสริมนักเรียน 
 4. การปองกนัและแกไขปญหา 
 5. การสงตอ 
 แตละองคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนดังกลาว มีความสําคัญ มีวธิีการและ
เคร่ืองมือที่แตกตางกันไป แตมีความสัมพนัธเกีย่วเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือใหการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  
 1. การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 
  ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มีพืน้ฐานความเปนมาของชีวิตที่ไมเหมือนกนัหลอ
หลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งดานบวกและดานลบ ดังนัน้การรูขอมูลที่จําเปนเกีย่วกับตัว
นักเรียนจึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยใหครูที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึนสามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อการคัดกรองนกัเรียนเปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหาของนกัเรียน
ไดอยางถกูตองซึ่งเปนขอมูลเชิงประจักษมใิชการใชความรูสึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแกไข
ปญหานักเรียนซ่ึงจะทาํใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 
  ครูที่ปรึกษา ควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน คือ ขอมูลดานการเรียน ดานความสามารถอ่ืน ๆ 
ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจและพฤติกรรม ดานครอบครัว ดานเศรษฐกิจ ดานการคุมครองนกัเรียน 
และดานอ่ืน ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติมซึ่งมีความสําคัญหรือเกีย่วของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ประจํา
ชั้นควรใชวธิีการและเคร่ืองมือที่หลากหลาย เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนทีค่รอบคลุม ทุกดาน ที่สําคัญคือ 
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็กThe Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) และ
วิธีการและเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เชน การสัมภาษณนักเรียน การศึกษาจากแฟมสะสมผลงาน การเยี่ยมบาน 
การศึกษาขอมูลจากแบบบันทกึการตรวจสุขภาพดวยตนเอง เปนตน 
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 2. การคัดกรองนักเรียน 
  การคัดกรองนกัเรียนเปนการพิจารณาขอมูลที่เกีย่วกับตัวนักเรียนเพือ่การจัดกลุมนักเรียน
เปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหา ซึ่งนกัเรียนจะไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตาม
เกณฑการคัดกรองของโรงเรียน 
  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนัน้ใหอยูในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือ
เกณฑการคัดกรองนกัเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย ดังนัน้โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครู เพื่อการ
พิจารณาเกณฑการจัดกลุมนักเรียนรวมกนั เพื่อใหมมีาตรฐานหรือแนวทาง การคัดกรองนกัเรียนที่
เหมือนกนั เปนทีย่อมรับของครูในโรงเรียน รวมทัง้ใหมกีารกําหนดเกณฑวาความรุนแรงหรือความถี่ของ
พฤติกรรมเทาใดจึงจัดอยูในกลุมเส่ียงหรือกลุมมีปญหา 
 3. การสงเสริมนักเรียน 
  การสงเสริมนกัเรียนเปนการสนับสนนุใหนักเรียนทกุคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม
วาจะเปนนักเรียนกลุมปกติ กลุมเส่ียง หรือกลุมมีปญหา ใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง
ในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนกัเรียนที่อยูในกลุมปกติกลายเปนนกัเรียนกลุมเสี่ยงหรือกลุมมี
ปญหา และเปนการชวยใหนกัเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมปีญหาใหมาเปนนกัเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพ
ตามที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 
  การสงเสริมนกัเรียนมหีลายวิธีทีโ่รงเรียนสามารถพิจารณาดําเนนิการได แตมีกิจกรรมหลัก
สําคัญที่โรงเรียนตองดําเนนิการ คือ  
   1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม/แนะแนว 
   2) การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) 
 4.  การปองกันและแกไขปญหา 
  ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสนักเรียนทกุคนเทาเทยีมกนั
แตสําหรับนักเรียนกลุมเส่ียงและกลุมมีปญหานั้นจาํเปนอยางมากทีจ่ะตองใหความดูแลเอาใจใสอยาง
ใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือทั้งการปองกันและการแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลยนกัเรียนจน
กลายเปนปญหาของสงัคม การปองกนัและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงานทีย่ิ่งใหญและมี
คุณคาอยางมากในการพฒันาใหนกัเรียนเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป นอกจากนี้ทกุคร้ัง
ของการชวยเหลือนกัเรียนควรมีการบนัทกึไวเปนหลักฐานดวย 
  การปองกนัและการแกไขปญหาใหกับนักเรียนมหีลายเทคนิควธิีการแตส่ิงที่ครูที่ปรึกษา
จําเปนตองดําเนินการมี 2 ประการ คือ  
  1) การใหคําปรึกษาเบ้ืองตน  
  2) การจัดกิจกรรมเพื่อปองกนัและแกไขปญหา  
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  ขอที่พึงตระหนักในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน คือ 
  1) การรักษาความลับเร่ืองราวขอมูลของนกัเรียนที่ใหการชวยเหลือแกไขตองไมนํามา
เปดเผย ยกเวนเพื่อขอความรวมมือในการชวยเหลือนกัเรียนกับบุคคลที่เกีย่วของ โดยไมระบุชื่อ-สกุลจริง
ของนักเรียนและการเปดเผยควรเปนไปในลักษณะที่ใหเกียรติกัน  
  2) บันทึกขอมลูการชวยเหลือนักเรียนควรเกบ็ไวในที่เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช 
  3) การรายงานการชวยเหลือนักเรียนควรรายงานในสวนที่เปดเผยไดโดยใหเกยีรติและ
คํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ 
  การชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนตองพิจารณาสาเหตุของปญหาใหครบถวนและหา
วิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนัน้ ๆ เพราะปญหามิไดเกิดจากสาเหตุเพยีงสาเหตุเดียวแตอาจจะ
เกิดจากหลายสาเหตุที่เกีย่วเนื่องสัมพนัธกนั ปญหาที่เหมือนกนัของนกัเรียนแตละคน ไมจําเปนตองเกิด
จากสาเหตุที่เหมือนกัน และวิธีการชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหนึ่งก็อาจไมเหมาะกับ
นักเรียนอีกคนหนึง่ เนื่องจากความแตกตางของบุคคล ดังนั้นการชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการใหการ
ปรึกษาจึงไมมสูีตรการชวยเหลือสําเร็จตายตัว เพียงแตมีแนวทางกระบวนการหรือทกัษะการชวยเหลือ ที่
ครูแตละคนสามารถเรียนรู ฝกฝน เพื่อการนําไปใชใหเหมาะสมกับแตละปญหาในนกัเรียนแตละคน 
 5. การสงตอ 
  ในการปองกนัและแกไขปญหาของนกัเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการในขอ 4 นั้นอาจ
มีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมพีฤติกรรมไมดีข้ึน ก็ควร
ดําเนนิการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพือ่ใหปญหาของนกัเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูก
ทางและรวดเร็วข้ึน การสงตอ แบงเปน 2 แบบ คือ 
  1) การสงตอภายใน ครูที่ปรึกษาสงตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือนกัเรียนได ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับลักษณะปญหาเชนสงตอครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวชิา หรือฝายปกครองเปนตน 
  2) การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนนิการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ
ภายนอก 
  สําหรับการสงตอภายใน หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการแกไข
ปญหาที่ยากตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา เชน ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก ปญหาพฤติกรรมที่
ซับซอนหรือรุนแรง เปนตน ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบและประสานการทาํงานกับ
ผูเกี่ยวของ เพือ่การชวยเหลือที่มีประสิทธภิาพ แตหากเกิดกรณียากตอการชวยเหลืออีก ก็ตองสงตอ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกนั 
  แนวทางการพจิารณาในการสงตอโดยครูทีป่รึกษา การสงนกัเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ เพื่อใหการ
ชวยเหลือตอไปนั้นมีแนวทางการพิจารณาในการสงตอสําหรับครูที่ปรึกษาดังนี ้
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  1) นักเรียนมพีฤติกรรมคงเดิม หรือไมดีข้ึน หรือแยลง แมวาครูที่ปรึกษาจะดําเนนิการ
ชวยเหลือวิธกีารดวยวธิีใด ๆ 
  2) นักเรียนไมใหความรวมมอืในการชวยเหลือของครูประจําช้ัน เชน นดัใหมาพบแลวไมมา
ตามนัดอยูเสมอ ใหทํากิจกรรมเพื่อการชวยเหลือก็ไมยนิดีรวมกิจกรรมใด ๆ เปนตน 
  3) ปญหาของนักเรียนทีเ่ปนเร่ืองเฉพาะดาน เชน เกี่ยวของกับความรูสึก ความซับซอนของ
สภาพจิตใจทีจ่ําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทางจิตวทิยา ควรพจิารณาสง
ตอใหผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 
 

 
 
ภาพประกอบ 5 แสดงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนของครูที่ปรึกษา 
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 ทั้ง 5 ประการดังกลาว มีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนนิงานโดยมีครูทุกคนใน
โรงเรียน รวมทั้งผูบริหารโรงเรียน และผูปกครอง ชุมชนใหความรวมมอื และสนับสนนุการดําเนนิงาน
อยางสม่ําเสมอ  
 
 กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
 กระบวนการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน มวีิธกีารและเคร่ืองมือตัวอยาง
สรุปได ดังนี ้
 

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรูจักนกัเรียนเปน
รายบุคคล 
ดานความสามารถ 
- การเรียน 
- ความสามารถอ่ืน ๆ 
 ดานสุขภาพ   
 - รางกาย 
- จิตใจ-พฤติกรรม 
ดานครอบครัว 
- เศรษฐกิจ 
- การคุมครองนักเรียน 

 ดานอ่ืนๆ 

ศึกษาขอมูลจาก 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
  (SDQ) หรือ 
3) อ่ืน ๆ เชน 
- แบบประเมนิความฉลาด 
 ทางอารมณ (E.Q.) 
- การสัมภาษณนักเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- การเยีย่มบานนกัเรียน 
- การตรวจสุขภาพประจําป 
 ฯลฯ  
 

 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรม  
 เด็ก(SDQ) หรือ 
3) อ่ืน ๆ เชน  
 -  แบบประเมินความฉลาด 
 ทางอารมณ (E.Q.) 
 - แบบสัมภาษณนักเรียน 
 - แบบสัมภาษณผูปกครอง 
 และการเยี่ยมบานนักเรียน 
 - แบบบันทึกการตรวจ 
 สุขภาพดวยตนเอง 
- แบบบันทกึการตรวจ  
 สุขภาพของสถานพยาบาล 
ฯลฯ  

2. การคัดกรองนักเรียน 
 2.1 กลุมปกติ 
 2.2 กลุมเส่ียง 
 2.3 กลุมมีปญหา 

วิเคราะหขอมลูจาก 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
 (SDQ) หรือ 
3) แหลงขอมลูอ่ืน ๆ 

1) เกณฑการคัดกรอง 
 นักเรียน 
2) แบบสรุปผลการคัดกรอง  
 และชวยเหลือนักเรียน  
 เปนรายบุคคล 
3) แบบสรุปผลการคัดกรอง 
นักเรียนเปนหองเรียน 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
3. การสงเสริมนักเรียน 
(สําหรับนกัเรียนทุกกลุม) 

จัดกิจกรรมตอไปนี้ 
1) กิจกรรมโฮมรูม/แนะแนว 
2) ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
 (Classroom meeting)  
3) กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ครูพิจารณา 
 วาเหมาะสมในการสงเสริม 
 นักเรียนใหมคุีณภาพมากข้ึน 

1) แนวทางการจดักิจกรรม 
 โฮมรูมของโรงเรียน 
2) แนวทางการจัดกิจกรรม ประชุม
ผูปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน  
3) แบบบันทกึ/สรุปประเมินผล 
 การดําเนนิกิจกรรม 
- โฮมรูม 
- ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
- อ่ืน ๆ  

4.การปองกนัและแกไขปญหา 
 (จําเปนอยางมากสําหรับ 
 นักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา)  

1) ใหการปรึกษาเบ้ืองตน 
2) ประสานงานกับครูและ 
 ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ เพื่อการจัด 
 กิจกรรมสําหรับการ  
 ปองกนัและการชวยเหลือ  
 แกไขปญหาของนักเรียน 
- กิจกรรมในหองเรียน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมจับคูเพื่อนชวย  
 เพื่อน(Buddy) 
- กิจกรรมซอมเสริม 
- กิจกรรมส่ือสารกับ 
 ผูปกครอง 

1) แนวทางการจดักิจกรรม 
 เพื่อการปองกันและแกไข 
 ปญหาของนกัเรียน 5 กิจกรรม 
2) แบบบันทกึสรุปผลการคัดกรอง
และชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคล 
3) แบบบันทกึรายงานผล 
 การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

5. สงตอ  
5.1 สงตอภายใน 
5.2 สงตอภายนอก  

1)  บันทึกการสงนักเรียนไปยังครู
เกี่ยวของในการ ชวยเหลือนกัเรียน
ตอไป เชน ครูแนะแนว ฝายกิจการ
นักเรียน ครูประจําวชิา ครูพยาบา
เปนตน ซึ่งเปนการสงตอภายใน 
2)  บันทึกการสงนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญภายนอกโดย 

1) แบบบันทกึการสงตอ 
 ของโรงเรียน 
2) แบบรายงานแจงผล  
 การชวยเหลือนักเรียน  
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
ครูแนะแนวหรือฝาย 
 กิจการนักเรียน 
 เปนผูดําเนนิการ 

 
 4.2 ความเปนมาของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 สายสมร ยุวมินิ (2545: 73) กลาววา โครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนวาไดเร่ิมคร้ังแรกเมื่อ 
พ.ศ.2543 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรวมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ทดลอง
ใชระบบดูแลชวยเหลือ โดยทําในรูปแบบนํารองข้ึนในโรงเรียนสงักัดกรมสามัญศึกษา 7 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทยีน กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีวดัอัปสรสวรรค กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพทิยาคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสังเวช กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสาย
ปญญาในพระบรมราชินูปถัมภ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และ
โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถมัภ จังหวัดตรัง ผลการดําเนนิงานในชวงระยะ 9 เดือน สะทอนใหเห็นวา หาก
ครูทุกคนรวมแรงรวมใจรับเปนที่ปรึกษาชวยเหลือนกัเรียนในสัดสวน 1: 20 – 25 และมีเคร่ืองมือที่จะชวย
คัดกรองนักเรียนดวยหลักวชิามีกิจกรรมทีช่วยใหครูไดมปีฏิสัมพันธกับนักเรียนอยางใกลชิดกับผูปกครอง
โดยมีครูแนะแนวและฝายปกครองทําหนาที่ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของครูที่ปรึกษา จะชวย
ทําใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสามารถขยายผลไดทั่วถงึ ครอบคลุม และมีคุณภาพอยางแทจริง 
 ปการศึกษา 2544 กรมสามัญศึกษาไดมอบนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัด 2,669 โรง 
ดําเนนิการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหปญหาของนักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึง มีการ
ติดตาม ประเมินผล โดยเขตการศึกษารวมกับสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด และสหวิทยาเขต มีการ
คัดเลือกมอบเกียรติบัตร ยกยองชมเชยโรงเรียน ครูทีป่รึกษา และมอบโลเกียรติคุณใหโรงเรียน ครูที่
ปรึกษาที่ดูแลนักเรียนไดมาตรฐานคุณภาพระดับดีมากจากนั้นไดจัดอบรมครูจิตวิทยาโรงเรียน จัดประชุม
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง นาํระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสูการพัฒนาคุณภาพอยางเปนองครวม 
 
 4.3 วัตถุประสงคของระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มวีัตถุประสงคที่สําคัญดังนี ้
 1. เพื่อใหการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน เปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือชุมชน มีการทาํงานรวมกนัโดยผาน
กระบวนการทาํงานที่มรีะบบ พรอมดวยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได 
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 4.4 ประโยชนของระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีประโยชนดังนี ้
 1. นักเรียนไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและตรงสภาพปญหา 
 2. สัมพันธภาพระหวางครูกบันักเรียนเปนไปดวยดี และอบอุน 
 3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
 4. นักเรียนไดรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 5. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 
 
 4.5 ปจจัยสําคัญที่มีตอประสิทธภิาพของการดําเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 ปจจัยสําคัญทีม่ีตอประสิทธภิาพของการดําเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีดังนี ้ 
 1. ผูบริหารโรงเรียน รวมทัง้ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนนุการดําเนนิงาน หรือรวมกจิกรรมตามความเหมาะสมอยาง
สม่ําเสมอ 
 2. ครูทุกคนและผูที่เกีย่วของจําเปนตองตระหนกั ในความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน และมีความสุขที่จะพฒันานักเรียนทุกดาน 
 3. บุคลากรตองมีการประสานอยางใกลชดิและมีการประชุมในแตละคณะ อยางสม่ําเสมอ
ตามทีก่ําหนด 
 4. ครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยตองไดรับการรวมมือจากครูทุก
คนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนนุในเร่ืองตาง ๆ ในโรงเรียน 
 5. การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทัง้เผยแพรขอมูล ความรูแกครูที่ปรึกษาหรือผูที่เกีย่วของ
ในเร่ืองทีเ่อ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะ การปรึกษา
เบ้ืองตน และแนวทางการแกปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษางานวจิัยที่เกี่ยวของกับระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
และดานอ่ืน ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการประเมินระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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 เสมอ หารววิร (2546: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร อําเภอบานกรวด เขตพืน้ทีก่ารศึกษาบุรีรัมย เขต 2 ใชวิธกีารวิจยัเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันการวางแผน ข้ันการสังเกต ข้ันการปฏิบติั และข้ันการ
สะทอนผล ผลการศึกษาพบวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ความ
เขาใจ ความสามารถ ความคิดเห็นตอการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีการพฒันา
อยูในเกณฑเฉลี่ยระดับดี ซึ่งมากข้ึนกวากอนการพัฒนา การดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของกลุมผูรวมศึกษาตามองคประกอบทัง้ 5 ประการ ปรากฏหลักฐานเอกสารรองรอยการ
ปฏิบัติงานที่ชดัเจน การประเมินเพื่อทบทวนการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีระดับ
การปฏิบัติเฉล่ียอยูในเกณฑระดับดี ซึ่งไดพัฒนาเพิ่มข้ึนจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบัติ พอใช และการ
ประเมินเพื่อทบทวนระบบการบริหารจัดการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติเฉล่ียอยูใน
เกณฑระดับดี ซึ่งไดพัฒนาเพิ่มข้ึนจากเดิมที่อยูในระดับปฏิบัติตองปรับปรุง 
 ในปตอมาสังคม แกวสวาง (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ใชวิธีการจัดกลุมสนทนา ผลการศึกษาพบวา 1) การดําเนนิงาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีความพรอมพอสมควร อาจารยที่ปรึกษามีความเหน็วาระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนสามารถดูแลชวยเหลือและพัฒนานักเรียนไดทุกคนทุกกลุมมิใชเฉพาะนักเรียนทีม่ี
ปญหา ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมอื ฝายบริหารใหการสนับสนนุการดําเนนิงาน สวนปญหาคือ
อาจารยที่ปรึกษามีภาระงานมาก การนําระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนมาใชทาํใหมีภาระงานเพิ่มมาก
ข้ึน อาจารยทีป่รึกษามีปญหาในการเยี่ยมบานนักเรียน ขาดทักษะการจดบันทึกขอมูลในการปฏิบัติงาน
และการประเมินพฤติกรรมนักเรียน 2) การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน ตามที่ผูวิจัยพฒันา
ประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ การเตรียมการ การศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล การแบงกลุมนักเรียน การ
จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การสงตอนักเรียน และการฟนฟู จากการ
ทดลองใชปรากฏวาระบบดังกลาวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลาวคือ มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน 
มีข้ันตอนกระชับงายตอการปฏิบัติ รวมทัง้มีคูมือที่อานเขาใจงาย สามารใชในการปฏิบัติงานไดดี ระบบ
การดูแลชวยเหลือนกัเรียนทีพ่ัฒนาแลวยังเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในโรงเรียน 
 ในปเดียวกันเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการประเมินระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 3 โดยใช 
CIPP Model ผลการศึกษาพบวา ดานสภาวะแวดลอมโดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผล
ระดับดี โดยคณะกรรมการเห็นความสําคัญ ความจาํเปน และประโยชนของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ดานปจจัยโดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับพอใช โดยโรงเรียนมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการ และกําหนดบทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการ อัตราสวนระหวางครกูับนักเรียนสามารถ
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ปฏิบัติได 1: 20 คณะกรรมการสวนใหญมคีวามรูความเขาใจในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แตโรงเรียน
ยังไมไดสนับสนุนงบประมาณในการเยีย่มบานนักเรียนใหกับครูที่ปรึกษา 
 สวนศิริรัตน นิม่มา (2548: บทคัดยอ) ไดทําการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนใน
โรงเรียนไพศาลีพิทยา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยใช CPO Model ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
ตามองคประกอบพบวา ความตองการจาํเปนโครงการ ความพรอมและทรัพยากร ทัง้สององคประกอบอยู
ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความเปนไปไดของโครงการและวัตถุประสงคของโครงการอยูในระดับมาก 
ดานกระบวนการปฏิบัติระหวางดําเนนิการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด ไดแก ครูที่ปรึกษาออกเย่ียมบานนกัเรียนทุกคน 
สําหรับขอที่มคีาเฉลี่ยตํ่าสุดอยูในระดับมาก ไดแก มีเวลาเพยีงพอในการดําเนนิโครงการ ดานผลผลิตของ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงเปนผลทางตรงอยูในระบบมาก เมื่อพจิารณา เปนรายขอพบวา ผลการ
ดําเนนิโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ 
 จากการศึกษาทฤษฎี รูปแบบการประเมิน และงานวิจัยที่เกีย่วของ ทีก่ลาวมาทั้งหมดขางตนนั้น 
ผูวิจัยไดพิจารณาเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย จุดเดน และจุดดอยของรูปแบบการประเมินโครงการตาง ๆ 
แลว เหน็วารูปแบบการประเมินโครงการแบบซีโป (CPO) มีจุดเดนหลายประการที่มคีวามเหมาะสมที่จะ
นํามาประยกุตใชกับการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชานสุรณ 
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เชน รูปแบบการประเมินมีความงายในการทาํความเขาใจ การ
ดําเนนิการประเมินจะทาํใหทราบผลการประเมินครบถวนทกุข้ันตอน ต้ังแตปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการ (Context) กระบวนการดําเนนิโครงการ (Process) และผลผลิตของโครงการ 
(Outcome) และเปนรูปแบบการประเมินที่พัฒนาโดยคนไทย (เยาวดี รางชัยกุล วิบลูยศรี) มีการศึกษา
รูปแบบการประเมินแบบตาง ๆ แลวนาํมาปรับปรุงพัฒนาจนไดรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยในยุคปจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถสะทอนถงึประสิทธผิลของ
การดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน เพื่อนําไปใชวางแผน ปรับปรุงพัฒนาตอไป 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. กรอบการประเมิน 
 3. เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการะบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2553  
รวมทั้งหมด 541 คน จําแนกเปน  
 1.  ผูรับผิดชอบโครงการ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการฝาย
บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน และครู จํานวน 10 คน รวม 12 คน 
 2.  นักเรียน ไดแก นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1 – 3 จํานวน 269 คน 
 3.  ผูปกครองนักเรียน ไดแก ผูปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่1-3  
จํานวน 260 คน   
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการะบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ประกอบดวย ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2553  
รวมทั้งหมด 288 คน จําแนกเปน  
 1.  ผูรับผิดชอบโครงการ ใชวิธกีารเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที่มีสวนเกีย่วของโดยตรงกบั
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน รวม 12 คน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานทัว่ไป 1 คน และครู 10 คน 
 2.  นักเรียน ใชวิธกีารเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูที่มีสวนเกีย่วของโดยตรงกบัโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน รวม 269 คน ไดแก นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่1 – 3 
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 3.  ผูปกครองนักเรียน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผูปกครองนักเรียนที่เปนตัวแทน
เครือขายผูปกครองในแตละหองทั้ง 7 หอง จํานวน 7 คน  
 
2. กรอบการประเมิน 
 การวิจัยเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ 
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานครคร้ังนี้มีรายละเอียดของประเด็นการประเมิน วัตถุประสงค 
ตัวช้ีวัด และเกณฑการตัดสินตามกรอบการกระเมินดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 กรอบการประเมิน 
 

วัตถุประสงค ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑการตัดสิน 

1. เพ่ือประเมิน
ปจจัยพื้นฐานดาน
สภาวะแวดลอมของ
โครงการ (Context) 
 

1. ความตองการจําเปนของ
โครงการ 
2. ความเปนไปไดของ
โครงการ  
3. วัตถุประสงคของโครงการ 
4. ความพรอมและ
ทรัพยากร  

1. ผูรับผิดชอบโครงการมี
ความคิดเห็นสอดคลอง
กับผลในประเด็นอื่น 
 
 
2. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมี
คุณภาพดานปจจัย 
พื้นฐานดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการ  
 

1. นําผลท่ีไดสรุปอภิปรายและ
ไปพิจารณารวมกับผลใน
ประเด็นอื่น ๆ วามีความ
สอดคลองกันหรือไม อยางไร 
2. คาเฉล่ียของคุณภาพดาน
ปจจัยพื้นฐาน 
ดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการอยูระดับมาก 
 (มีคาเฉลี่ยต้ังแต 2.01 จาก 3 
ระดับ) 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

วัตถุประสงค ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑการตัดสิน 

2. เพ่ือประเมิน
กระบวนการดําเนิน
โครงการ (Process) 

 

1. กิจกรรมรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล 

2. กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
3. กิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
4. กิจกรรมปองกันและ
ชวยเหลือ 
5. กิจกรรมสงตอนักเรียน 
 

1. ผูรับผิดชอบโครงการ
และนักเรียนมีความ
คิดเห็นตอความเหมาะสม
ของกระบวนการดําเนิน
โครงการ 
 
2. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมี
คุณภาพดานกระบวนการ
ดําเนินโครงการ 

1. คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ความเหมาะสมของกระบวน 
การดําเนินโครงการ ทั้ง 5 
ประเด็น ระดับมากขึ้นไป  
(มีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 จาก 
5 สเกล) 
2. คาเฉล่ียของคุณภาพดาน
กระบวนการดําเนินโครงการ
อยูระดับมาก 
 (มีคาเฉลี่ยต้ังแต 2.01 จาก 
3 ระดับ) 

3. เพ่ือประเมิน
ผลผลิตของ
โครงการ 
(Outcome) 

คุณลักษณะของนักเรียน 1. ผูรับผิดชอบโครงการ
และนักเรียนมีความ
คิดเห็นตอความเหมาะสม
ของผลผลิตของโครงการ 
2. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมี
คุณภาพดานผลผลิตของ
โครงการ 

1. คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ผลผลิตของโครงการ ระดับ
มากขึ้นไป (มีคาเฉล่ียตั้งแต 
3.51 จาก 5 สเกล) 
2. คาเฉล่ียของคุณภาพดาน
ผลผลิตของโครงการอยู
ระดับมาก (มีคาเฉล่ียต้ังแต 
2.01 จาก 3 ระดับ) 

3. เพ่ือประเมิน
ผลผลิตของ
โครงการ 
(Outcome) 

คุณลักษณะของนักเรียน 1. ผูรับผิดชอบโครงการ
และนักเรียนมีความ
คิดเห็นตอความเหมาะสม
ของผลผลิตของโครงการ 
 
2. โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมี
คุณภาพดานผลผลิตของ
โครงการ 

1. คาเฉล่ียความคิดเห็นตอ
ผลผลิตของโครงการ ระดับ
มากขึ้นไป  
(มีคาเฉล่ียต้ังแต 3.51 จาก 
5 สเกล) 
2. คาเฉล่ียของคุณภาพดาน
ผลผลิตของโครงการอยู
ระดับมาก (มีคาเฉล่ียต้ังแต 
2.01 จาก 3 ระดับ) 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ มีทั้งหมด 3 ฉบับ ดังนี้ 
 1.  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณ แบบมีโครงสราง (Structured Interview) ทีม่ีการ
กําหนดขอคําถามไวลวงหนาเพื่อเปนแนวทางในการสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานทัว่ไป และครู มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร แบบสัมภาษณแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี ้
  1.1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย วนัที่ใหสัมภาษณ สถานที่ใหสัมภาษณ และสถานะของ
ผูใหสัมภาษณ 
  1.2 ประเด็นคําถามดานปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ จาํนวน 8 ขอ 
ดังนี ้
   1.2.1 ความตองการจําเปนของโครงการ จํานวน 2 ขอ 
   1.2.2  ความเปนไปไดของโครงการ จํานวน 2 ขอ 
   1.2.3  วัตถุประสงคของโครงการ จํานวน 2 ขอ 
   1,2.4  ความพรอมและทรัพยากร จํานวน 2 ขอ 
  1.3 บันทึกเพิ่มเติมสําหรับผูสําภาษณ โดยใชเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพิ่มเติม
อ่ืนๆ เกี่ยวกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
โดยมีตัวอยางแบบสัมภาษณดังนี้ 
วันที่ใหสัมภาษณ........................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ.......................................................................................................................... 
 สถานะของผูใหสัมภาษณ 
 ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ผูอํานวยการโรงเรียน  
   รองผูอํานวยการโรงเรียน 
   ครู 
 
ประเด็นคําถาม 
ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม 
 0.  ความตองการจําเปนของโครงการ 
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  0.0  ทานคิดวาปญหาที่เกิดข้ึนกบันักเรียนในปจจุบันมีอะไรบาง และอยางไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 บันทึกเพิ่มเติมสําหรับผูสัมภาษณ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
. 
 2.  แบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินกระบวนการ และผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูล คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป ครู 
นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มี จํานวน 26 ขอ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจรายการ 
(Check list) โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก มาก 
คอนขางมาก ปานกลาง คอนขาง นอย และนอย ซึ่งขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แบงออกเปน 2 ดาน ขอ คือ  
   2.1 ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ จํานวน 19 ขอ ประกอบดวย 
   2.1.1 กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล จํานวน 6 ขอ 
   2.1.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน จํานวน 3 ขอ 
   2.1.3 กิจกรรมสงเสริมนักเรียน จํานวน 3 ขอ 
   2.1.4 กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ จํานวน 4 ขอ 
   2.1.5 กิจกรรมสงตอนักเรียน จํานวน 3 ขอ 
  2.2 ประเมินผลผลิตของโครงการในดานคุณลักษณะของนักเรียน จํานวน 7 ขอ 
  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด โดยใหเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  โดยมีตัวอยางแบบสอบถามดังนี้ 
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   ผูอํานวยการโรงเรียน  
   รองผูอํานวยการโรงเรียน 
   ครู 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแยมจาด 
 วิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
 

ระดับความคิดเห็น 
ที ่ รายการ 

5 4 3 2 1 

กระบวนการ (Process)      

 - กิจกรรมรูจกันักเรยีนเปนรายบุคคล      

0 มีการทาํระเบียนสะสมนกัเรียนเปนรายบุคคล      

00 ครูมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)      

ผลผลิต (Output)      

 - คุณลักษณะของนักเรยีน      

0 
นักเรียนรูความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน 
จุดดอยของตนเองพรอมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 

     

00 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการ
ประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา 

     

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
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 โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามดังนี ้
 เกณฑการใหคะแนน 
  มาก   หมายถึง 5 คะแนน 
  คอนขางมาก หมายถึง 4 คะแนน 
  ปานกลาง  หมายถึง 3 คะแนน 
  คอนขางนอย  หมายถึง  2 คะแนน 
  นอย   หมายถึง 1 คะแนน 
 
 นําคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลผลดังนี้ 
  4.51 – 5.00 แปลวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด 
  3.51 – 4.50 แปลวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
  2.51 – 3.50 แปลวา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 แปลวา มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
  1.00 – 1.50 แปลวา มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด 
  
 3. แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร เปนแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทัว่ไป ครู นักเรียน และผูปกครองนักเรียน โดย
วิเคราะหตามเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
คุณภาพโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ซึ่งรายการการ
ประเมินม ีจํานวน 11 ขอ แบงเปน 3 ดาน คือ  
  3.1 ดานปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม จาํนวน 4 ขอ  
  3.2 ดานกระบวนการดําเนินโครงการ จํานวน 4 ขอ  
  3.3 ดานผลผลิตของโครงการ จาํนวน 3 ขอ 
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 โดยมีตัวอยางแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารดังนี้ 
 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนน 
ที่ได 

ดานปจจยั (Input) 
0.ผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารและการ
จัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 0.0 ใหความสําคัญและ
เปนผูนาํในการอํานวยการ
ระบบการดูแลชวยเหลือ 

ระดับที่ 1 ผูบริหารใหความ
สนใจ อุทิศเวลา และเปนทีพ่ึ่ง
ของครูในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนได 
ระดับที่ 2 ผูบริหารสนบัสนนุ
ผูรวมงานใหทาํงานอยางเต็ม
ตามศักยภาพ 
ระดับที่ 3 ผูบริหารใหขวัญ
กําลังใจ เสริมแรงจูงใจ และ
ใหขอมูลยอนกลับแก ครู- 
อาจารย ตลอดจนเผยแพรผล
การจัดการพฒันาเปนลาย
ลักษณอักษร 

- บันทึกการประชุมเร่ือง
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- รายงานผลสาํรวจ
ความพึงพอใจของครูใน
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน การนเิทศ และ
การติดตาม 

 

กระบวนการ (Process) 
0. มีการบริหารและการ
จัดการดานการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยาง
เปนระบบ 
 0.0 การดําเนนิงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติตามแผนทีก่ําหนดไว 

ระดับที่ 1 แตงต้ังกรรมการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับที่ 2 มีการวางแผนการ
ดําเนนิงาน แผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
วัตถุประสงค กิจกรรม 
ประเมินผล และองคประกอบ
ของแผนสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณภาพในระบบ
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
ระดับที่ 3 มีการดําเนนิงาน
ตามแผนปฏิบติัการที่กาํหนด 

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน/ 
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
- แผนปฏิบัติการการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- บันทึกการนิเทศ/การ
ประชุมตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- รายงานการประเมิน
คุณภายในระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนน 
ที่ได 

ผลผลิต (Output) 
0. นักเรียนสามารถเรียนรู
ไดตามศักยภาพ 

 0.0 นักเรียนรูความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเดน จุดดอยของตนเอง
พรอมที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 

ระดับที่ 1 นักเรียนรูความ
ถนัด ความสามารถ ความ
สนใจ จุดเดน จุดดอยของ
ตนเอง 
ระดับที่ 2 นักเรียนไดเขารวม
กิจกรรมตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ  
ระดับที่ 3 นักเรียนมี
พัฒนาการดานความถนัด 
ความสามารถ หรือมีผลงานที่
ปรากฏถึงความถนัดฯ 

- ระเบียนสะสม 
- แฟมพฒันางาน 
 

 

 
 โดยมีเกณฑการใหคะแนนจากการตอบแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารดังนี ้
 เกณฑการใหคะแนน 
 ระดับ  1  หมายถงึ 1 คะแนน 
 ระดับ  2  หมายถงึ 2 คะแนน 
 ระดับ  3  หมายถงึ 3 คะแนน 
 หมายเหตุ ถารายการประเมนิขอใดไมถึงระดับ 1 ไมมีคะแนน 
นําคะแนนท่ีไดจากแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารมาหาคาเฉลี่ย แลวแปลผลดังนี้ 
 ต้ังแต 2.01 ข้ึนไป  แปลวา คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก 
 1.01 – 2.00    แปลวา คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 
 นอยกวาหรือเทากับ 1.00 แปลวา คุณภาพระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอย 
 
 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แบบสัมภาษณ เร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานกังานเขต 
บึงกุม กรุงเทพมหานคร 
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  ข้ันตอนในการสรางแบบสัมภาษณ 
  1.1 ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับโครงการ การประเมินโครงการ เอกสาร และงานวจิัยที่
เกี่ยวของกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเปนแนวทางในการสรางขอบเขตและประเด็นใน
การประเมนิ 
  1.2 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธกีารสรางแบบสัมภาษณแลวรางแบบสัมภาษณ ตามกรอบ
แนวคิด โดยอาศัยคูมือแนวทางการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนขอมูลประกอบการสรางเคร่ืองมือ 
  1.3 ผูวิจัยสรางเปนขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาดานปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเปนแบบสัมภาษณ
ปลายเปด 
  1.4 นําขอคําถามที่ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธเพือ่ตรวจสอบและแกไขใหไดขอ
คําถามที่ครอบคลุมปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
  1.5 เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 7 คน 
(รายช่ือแสดงในภาคผนวก ข) เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความชัดเจนในการส่ือ
ความหมาย โดยคัดเลือกขอความที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 นําแบบสัมภาษณที่ผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 0.71 – 0.86  
  1.6 นําแบบสัมภาษณที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนออาจารยที่
ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขเปนเคร่ืองมือทีส่มบูรณ  
  1.7 จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของโดยผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ 
 2.  แบบสอบถาม เร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร  
  ข้ันตอนในการสรางแบบสอบถาม 
  2.1 ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับโครงการ การประเมินโครงการ เอกสาร และงานวจิัยที่
เกี่ยวของกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อเปนแนวทางในการสรางขอบเขตและประเด็นใน
การประเมนิ 
  2.2 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธกีารสรางแบบสอบถามแลวรางแบบสอบถาม ตามกรอบ
แนวคิด โดยอาศัยคูมือแนวทางการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เปนขอมูลประกอบการสรางเคร่ืองมือ 
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  2.3 สรางเปนขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาดานกระบวนการดําเนนิโครงการ และ
ผลผลิตของโครงการ โดยแบบสอบถามที่สรางข้ึนเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  
  2.4 นําขอคําถามทีไ่ดเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบและแกไขใหไดขอ
คําถามที่ครอบคลุมดานกระบวนการดําเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน  
  2.5 เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 7 คน 
(รายช่ือแสดงในภาคผนวก ข) เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความชัดเจนในการส่ือ
ความหมาย โดยคัดเลือกขอความที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 นาํแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบ
จากผูเชีย่วชาญแลว มาหาคาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 0.71 – 0.86  
  2.6 นําแบบสอบถามที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเสนออาจารยที่
ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขเปนเคร่ืองมือทีส่มบูรณ 
  2.7 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเกบ็ขอมูลกับผูทีเ่กี่ยวของ 
 3.  แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร เร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
  ข้ันตอนในการสรางแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร  
  3.1 ศึกษาเอกสารทีเ่กีย่วของกับโครงการ การประเมินโครงการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนเพือ่เปนแนวทางในการสรางขอบเขตและประเด็นในการประเมิน 
  3.2 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับวิธกีารสรางแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารแลวรางแบบ
สังเกตและวเิคราะหเอกสารตามกรอบแนวคิด โดยอาศัยคูมือแนวทางการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เปนขอมูลประกอบการสรางเคร่ืองมือ 
  3.3 ผูวิจัยไดปรับปรุงพฒันาแบบประเมนิมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจากเอกสารตามคูมือแนวทางการดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน สํานกัการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร (2547: 77 – 90) สรางเปนขอคําถามครอบคลุมในแตละดาน จากนัน้นําขอคําถามที่ได
เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธเพื่อตรวจสอบและแกไขใหไดขอคําถามที่ครอบคลุมโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนทัง้ 3 ดาน คือ ปจจยัพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม กระบวนการ และผลผลิต   
  3.4 เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 7 คน (รายช่ือแสดงในภาคผนวก ข) เพื่อพจิารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง และความชัดเจน
ในการสื่อความหมาย โดยคัดเลือกขอความที่มีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 นาํแบบสังเกตและวเิคราะห
เอกสารที่ผานการตรวจสอบจากผูเชีย่วชาญแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC ไดคาระหวาง 
0.71 – 0.86  
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  3.5 นําแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่ตรวจแกไขแลวตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ
เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขเปนเคร่ืองมือที่สมบูรณ 
  3.6 จัดพิมพแบบสังเกตและวเิคราะหเอกสาร เพื่อนาํไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะหไปยังผูบริหารโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เพื่อ
กําหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  ผูวิจัยเก็บขอมูลตามระหวางเดือน มกราคม – มีนาคม มีรายละเอียดดังนี้  
 

ประเด็น เคร่ืองมือ แหลงขอมูล/ผูที่เก่ียวของ 

1. ประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะ
แวดลอมของโครงการ (Context) 
 
 
2. ประเมินกระบวนการดําเนิน
โครงการ (Process) 
 
 
 
 
3. ประเมินผลผลิตของโครงการ 
(Outcome) 

1. แบบสัมภาษณ 
2. แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร 
 
 
 
1. แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร 
2. แบบสอบถาม 
 
 
 
 
1. แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร 
2. แบบสอบถาม 

1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงกา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ผูอํานวยการ 1 คน 
3. รองผูอํานวยการ 1 คน  
4. ครู 10 คน 
1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงกา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ผูอํานวยการ 1 คน 
3. รองผูอํานวยการ 1 คน  
4. ครู 10 คน 
5. นักเรียน 269 คน 
1. เอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงกา
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
2. ผูอํานวยการ 1 คน 
3. รองผูอํานวยการ 1 คน  
4. ครู 10 คน 
5. นักเรียน 269 คน 
6. ผูปกครอง 7 คน 
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 3. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ และนําไปบันทึก วิเคราะห และ
สรุปผล  
  การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไดศึกษาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ประเมินโครงการ เพื่อกําหนดวิธีการในการรวบรวมขอมูลในแตละประเด็นที่เหมาะสมกับลักษณะที่จะ
ประเมิน ตามแหลง ขอมูล รวมถึงเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม  
 
5. การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการวิจัยโดยแบงเปน 3 ตอน คือ 
ประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม ประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ และประเมินผลผลิต
ของโครงการ ซึ่งการวิเคราะหขอมูลนี้กระทําไปพรอมกับการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสังเกต การ
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบสอบถามโดยวิเคราะหและตีความขอมูลอยางละเอียดและ
เปนระบบมีการตรวจสอบขอมูล คือ การใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ กันเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเร่ือง
เดียวกัน โดยใชหลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ เปนขอมูลที่สอดคลองตรงกัน โดย
มีการเก็บขอมูลคือ การสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ และแบบสอบถาม รวมทั้งการเก็บ
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน เพื่อใหการวิเคราะหมีความนาเช่ือถือ
มากที่สุด หากการวิเคราะหเกิดปญหาวาขอมูลไมตรงกัน ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและมีการ
อภิปรายในกลุมผูใหขอมูล เพื่อวิเคราะหวาขอมูลใดมีความนาเช่ือถือมากที่สุด ทั้งนี้การตัดสินใช
หลักฐานและเหตุผลนํามาอางอิงเปนสําคัญ แตหากสรุปไมไดถือวายังไมมีขอยุติและตองหาขอมูลเพื่อ
เติม เชน ใชการวิเคราะหเอกสารควบคูกับการสังเกต พรอมซักถามเมื่อมีขอสงสัย แลววิเคราะห
ตีความหมายเช่ือมโยงความสัมพันธสรางขอสรุป โดยวิธีการเชิงอุปนัยเปนสําคัญ การวิเคราะหขอมูลนี้
สรุปไดวาจะดําเนินการ 3 ประการ คือ การจัดประเภทขอมูล (Category) การตีความ (Interpretation) 
และการสรุปความ (Summary) จากนั้นนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวจิัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแยกเปนประเด็นดังตอไปนี ้

 1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ไดแก  

  การหาคาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ใชสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 2539: 249; อางอิงจาก Rovinelli; & 
Hambleton, 1977) ดังนี้ 
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      IOC = 

 R  

   
  เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   R แทน ผลรวมคะแนนจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  
 2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายผลการวเิคราะหขอมูล เพือ่ใหเกิดความเขาใจ
ตรงกันในการนําเสนอ ผูวิจยัจึงกาํหนดสัญลักษณ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
 X   แทน  คาเฉลี่ย 
 SD  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร คร้ังนี้ผูวิจัยไดนําเสนอตามความมุงหมายของการวิจัยได 3 ตอน ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ 
ผลจากการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถใหระดับคุณภาพในแตละขอ ดังนี ้
 1.  ผูบริหารใหความสําคัญและเปนผูนําในการอํานวยการระบบการดูแลชวยเหลือ  อยูในระดับที่ 
1 ผูบริหารใหความสนใจ อุทิศเวลา และเปนทีพ่ึ่งของครูในการดูแลชวยเหลือนกัเรียนได 
  2.  ผูบริหารสามารถนิเทศ ติดตาม ประเมินผล เพื่อทบทวนคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือ 
อยูในระดับที ่1 ผูบริหารมีความเขาใจการดําเนนิการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
 3.  ครูที่ปรึกษาความเขาใจในการงาน การดูแลชวยเหลือนกัเรียน อยูในระดับที่ 1 ครูที่
ปรึกษาไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาในการดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 4.  ครูที่ปรึกษามีเจตคติที่ดีตอการเปนครูที่ปรึกษา มีความรักความเอ้ืออาทร และเขาใจ
ธรรมชาติของนักเรียน อยูในระดับที ่2 ครูที่ปรึกษามีการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และรักษาความลับ
ของนักเรียน 
 5.  ผูปกครองรวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมปองกนั และแกไขปญหานกัเรียน อยูในระดับที่ 2 
ผูปกครองรวมมือกับนกัเรียนในการสงเสริม ปองกนั และแกไขปญหานกัเรียนเปนทุกคร้ัง 
 6.  มีเคร่ืองมือตาง ๆ สําหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวของในการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยูในระดับที่ 1 มีเคร่ืองมือตาง ๆ เพยีงพอแกการใชงาน 
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 7.  มีการจัดเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล และมีการจัดเก็บขอมูล เอกสาร และเคร่ืองมือ
ตาง ๆ ที่เปนมาตรฐานเพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถนํามาใชรวมกันได อยูในระดับที ่2 มีการจัดระบบ 
งานและจัดทาํขอมูลสารสนเทศ 
 นอกจากการสังเกตพฤติกรรมผูที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแลวยังไดสัมภาษณผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งไดนําผลที่ไดมาประมวลเขา
ดวยกันเพื่อนําเสนอขอมูลในภาพรวมโดยผลจากการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้ 
 ความตองการจําเปนของโครงการ พบวา บริบทของสังคม ปญหาและความสําคัญของ
ปญหาที่เกิดข้ึน เชน นักเรียนไมสนใจเรียนในหองเรียน ทําใหนักเรียนมีผลการเรียนตํ่าลง ครอบครัวมี
รายไดไมเพียงพอ ทําใหพอแมตองออกไปทํางานนอกบาน ครอบครัวไมมีเวลาดูแลและอบรมส่ังสอน
ลูก เมื่อนักเรียนมีปญหาไมมีใครคอยใหคําปรึกษา นักเรียนอาศัยอยูในชุมชนมีรานเกมสเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
ทําใหนักเรียนติดเกมสมีจํานวนเพิ่มข้ึน และนักเรียนอาศัยในชุมชนที่มีแหลงมั่วสุม ทําใหนักเรียนมี
ปญหาดานยาเสพติดและการคบเพื่อน ซึ่งสอดคลองกับหลักการและเหตุผลของโครงการท่ีต้ังไวนําไปสู
ความตองการจําเปน (Need Assessment) ในการดําเนินโครงการ 
 ความเปนไปไดของโครงการ พบวา ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารท่ีวา “ผูบริหารมีความ
เขาใจการดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและครูที่ปรึกษาไดรับการอบรมใหมีความรูความเขาใน
การดูแลชวยเหลือนักเรียน” ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียนในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของ
ตนซึ่งสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่วา “ผูปกครองรวมมือกับนักเรียนในการสงเสริม 
ปองกัน และแกไขปญหานักเรียนเปนทุกคร้ัง” และโรงเรียนมีการกํากับและติดตามโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่วา “ผูบริหารมีความเขาใจการ
ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล” ซึ่งเมื่อผูบริหาร ครู และผูปกครอง มีการรวมมือกัน รวมทั้งไดรับ
การสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน ก็จะสงผลใหโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสามารถ
ดําเนินงานตอไปและสามารถจะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
 วัตถุประสงคของโครงการ พบวา โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมีความ
สอดคลองกับนโยบายของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานครและสภาพปญหาของโรงเรียน โรงเรียนมี
การปฏิบัติงานตามเวลาท่ีกําหนดในโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนถูกตองชัดเจน และผูบริหาร 
ครู และผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะห
เอกสารที่วา “ผูบริหารใหความสนใจ อุทิศเวลา และเปนที่พึ่งของครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียนได” 
และสอดคลองวัตถุประสงคของโครงการที่วา “เพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมการชวยเหลือ
นักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อใหมีการประสานความรวมมือในการแกไขปญหา 
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ระหวางบาน โรงเรียน และชุมชน และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542”  
 ความพรอมและทรัพยากร พบวา ผูบริหารใหความสําคัญและเปนผูนําในการดําเนนิโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่วา “ผูบริหารใหความ
สนใจ อุทิศเวลา และเปนที่พึ่งของครูในการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดมี” โรงเรียนมีขอมูล เอกสาร และ
เคร่ืองมือตาง ๆ ในการจัดโครงการระบบชวยเหลือนักเรียนซ่ึงสอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะห
เอกสารที่วา “โรงเรียนมีเคร่ืองมือตาง ๆ เพียงพอแกการใช และมีการจัดระบบงานและจัดทําขอมูล
สารสนเทศ” โรงเรียนมีสถานที่จัดเก็บเอกสารและเคร่ืองมือตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตและ
วิเคราะหเอกสารที่วา “โรงเรียนมีเคร่ืองมือตาง ๆ เพียงพอแกการใช” และครูมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
ดําเนินงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
 สรุปผลการประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน พบวา ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนของโครงการมีความสอดคลองกับ
หลักการและเหตุผลของโครงการที่ต้ังไว สวนความพรอมและทรัพยากร พบวา ผูบริหาร ครู และ
ผูปกครอง มีการรวมมือกัน รวมทั้งไดรับการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน ดังนั้นเพื่อใหโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนดีข้ึน จึงควรสงเสริมและสนับสนุนโครงการใหมากข้ึน และดําเนินโครงการตอไป 
 
 ตอนท่ี 2 การประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการ และนกัเรียน ในการประเมิน
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนกระบวนการดําเนนิโครงการ ไดแก กิจกรรมรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล กิจกรรมคัดกรองนกัเรียน กิจกรรมสงเสริมนักเรียน กิจกรรมปองกนัและชวยเหลือ และ
กิจกรรมสงตอนักเรียน คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นดังตาราง 2 
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ตาราง 2 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการ และนักเรียนดาน
กระบวนการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขต
บึงกุม กรุงเทพมหานคร 

 
ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน 

รายการ 
X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
1. มีการทําระเบียนสะสมนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. ครูมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
3. นักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

 
4.25 
3.17 
3.08 

 
0.62 
0.58 
0.79 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
3.88 
3.31 
3.19 

 
0.71 
0.79 
0.69 

 
มาก 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

4. ผูปกครองนักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
5. ครูที่ปรึกษามีการเย่ียมบานนักเรียน 
6. มีรายงานผลการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

2.92 
2.75 
3.33 

0.51 
0.45 
0.49 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2.81 
2.54 
3.46 

0.94 
0.58 
0.65 

ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.25 0.75 ปานกลาง 3.20 0.85 ปานกลาง 

กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
7. มีการวางแผนการคัดกรองนักเรียน 
8. มีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง/มีปญหา 
9. มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปน
ภาพรวมของโรงเรียน 

 
3.00 
3.25 

 
3.42 

 
0.43 
0.45 

 
0.67 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
1.96 
1.62 

 
2.85 

 
1.11 
0.75 

 
0.61 

 
นอย 
นอย 

 
ปานกลาง 

รวม 3.22 0.54 ปานกลาง 2.14 0.99 ปานกลาง 

กิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
10. มีการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดประชุม
ผูปกครองนักเรียน และผูปกครองเครือขาย 

11. มีการจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียนโดยให
นักเรียนและผูปกครองมีสวนรวม 

 
3.42 

 
3.25 

 

 
0.51 

 
0.62 
 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
3.58 

 
3.19 

 
0.76 

 
0.57 
 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 

12. มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริม
นักเรียนจากการจัดกิจกรรมแนะแนวและการจัด
ประชุมผูปกครองนักเรียน 

.17 0.58 ปานกลาง 2.77 1.03 ปานกลาง 
 

รวม 3.28 0.57 ปานกลาง 3.18 0.86 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน 
รายการ 

X  SD 
ระดับความ
คิดเห็น X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ 
13. ครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษานักเรียนดานตาง ๆ 
14. มีการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาของ
นักเรียนอยางนอยดวย 5 กิจกรรมหลักตามระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
15. มีกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียนทั้ง
กลุมปกติ กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหา 
16. มีการติดตามผลหลังดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียน 

 
3.58 
2.92 

 
 

3.17 
 

2.83 

 
0.67 
0.51 

 
 

0.39 
 

0.58 

 
มาก 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

 
3.54 
2.73 

 
 

3.23 
 

2.38 

 
0.76 
0.87 

 
 

0.59 
 

0.90 

 
มาก 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

รวม 3.13 0.61 ปานกลาง 2.97 0.90 ปานกลาง 

กิจกรรมสงตอนักเรียน 
17. มีการสงตอนักเรียนใหผูที่เก่ียวของในโรงเรียน
เพ่ือการชวยเหลือนักเรียนตอไป 
18. มีการสงตอนักเรียนในกรณีที่มีปญหายากตอ
การชวยเหลือไปยังผูปกครองภายนอก 
19. มีการรายงานผลการชวยเหลือ และ/หรือ
รายงานการสงนักเรียนไปยังผูเช่ียวชาญภายนอก 

 
3.25 

 
3.08 

 
3.33 

 

 
0.45 

 
0.67 

 
0.65 

 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

 
2.27 

 
1.96 

 
2.15 
 

 
0.72 

 
0.72 

 
0.88 
 

 
นอย 

 
นอย 

 
นอย 

 
รวม 3.22 0.59 ปานกลาง 2.13 0.78 นอย 

รวมทุกดาน 3.22 0.63 ปานกลาง 2.81 0.99 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 2 พบวา กระบวนการดําเนินโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว จึงสรุปไดวาการประเมินดานกระบวนการดําเนินโครงการไมเปนไปตาม
เกณฑที่ต้ังไว และเม่ือแยกตามกลุมผูใหขอมูลไดผลดังนี้ 
 ผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญทุกดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดาน
กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดานกิจกรรมคัดกรองนักเรียน ดานกิจกรรมสงเสริมนักเรียน และ
ดานกิจกรรมปองกันและชวยเหลือและดานกิจกรรมสงตอนักเรียน  
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 นักเรียนมีความคิดเห็นดานกระบวนการดําเนินโครงการโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานกิจกรรมรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล ดานกิจกรรมคัดกรองนักเรียน ดานกิจกรรมสงเสริมนักเรียน และดานกิจกรรมปองกันและ
ชวยเหลือ มีเพียงดานกิจกรรมสงตอนักเรียน อยูในระดับนอย  
 สวนผลจากการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่เกีย่วของกับกระบวนการดําเนนิโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง คือ มีคาเฉล่ียเทากับ 1.64 ซึ่งแยกเปนรายขอ ไดดังนี ้
 1.  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนมีความชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่
กําหนดไว อยูในระดับที่ 1 แตงต้ังกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.  การนิเทศ ติดตาม เพื่อทบทวนการดําเนินการประกันคุณภาพการดูแลชวยเหลือนกัเรียน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง อยูในระดับที่ 1 มีการสรางความเขาใจในการนิเทศ ติดตาม (ประเมนิ) 
เพื่อทบทวน 
  3.  การประเมนิตนเอง รายงานผลการประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียนและเผยแพร อยูในระดับที่ 1 มีเอกสารการประเมินตนเอง 
  4.  มีแผนการพัฒนาที่มุงใหครูทีป่รึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะทีพ่งึประสงค และการดําเนนิการตามแผนของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน อยูในระดับที่ 2 มีการดําเนนิการตามแผนพัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
  5.  นิเทศ ติดตาม ประเมนิผล และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกครูที่ปรึกษาและ
ผูเกี่ยวของ อยูในระดับที่ 1 มกีารแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล เพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติงานหรือประเมินคุณภาพภายใน 
 6.  มีการติดตอประสานสัมพนัธระหวางครทูีป่รึกษา ผูปกครอง และผูเกีย่วของ อยูในระดับที่ 
3 มีการสรางเครือขายผูปกครอง 
 7.  มีการศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล อยูในระดับที่ 2 มีการใชระเบียนสะสมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 8.  มีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหา อยูในระดับที ่2 มีการคัดกรอง
นักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหา รายงานผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนภาพรวมของ
โรงเรียน 
  9.  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนกัเรียน อยูในระดับที่ 2 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนโดย
ใหนักเรียนและผูปกครองมสีวนรวม 
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  10. มีการจัดกจิกรรมปองกนัและแกไขปญหานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาอยูในระดับที่ 2 มี
การประสานกับผูเกี่ยวของในการจัดกจิกรรมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางนอยดวย 5 
กิจกรรมหลักตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  11. มีการสงตอนักเรียนในกรณีที่ปญหาของนักเรียนยากตอการชวยเหลือ อยูในระดับที่ 1 มี
การสงตอนกัเรียนใหผูที่เกีย่วของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียนตอไป 
 จากการประเมินกระบวนการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา โดยรวม
กระบวนการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว 
เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรมสามารถสรุปไดดังนี้ 
 กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน ทั้ง
ดานการเรียน ดานสุขภาพรางกาย ดานจิตใจและพฤติกรรม ดานครอบครัว เพื่อที่ครูที่ปรึกษาจะไดมี
ความเขาใจและรูจักนักเรียนมากข้ึน โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการในขอ
คําถามที่วา มีการทําระเบียนสะสมนักเรียนเปนรายบุคคล ครูมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
นักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ผูปกครองนักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) ครู
ที่ปรึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียน และมีการรายงานผลการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลแลวสรุปใน
ดานกิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียน 
รวมทั้งเมื่อมีการสังเกตและวิเคราะหเอกสารพบวา ในการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล มีการใช
ระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  
 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการพิจารณาขอมูลที่
เกี่ยวกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุมนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหา ซึ่ง
นักเรียนจะไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนโดยจากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการในดานกิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลอยูในระดับปานกลาง
สอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียน แตมีขอคําถามที่วา โรงเรียนมีการวางแผนการคัดกรองนักเรียน
มีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง/มีปญหา มีความขัดแยงกันผูวิจัยจึงตรวจสอบเอกสาร
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพบวา การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้นใหอยูใน
ดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย โดยที่
นักเรียนมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมนี้นอย  
 กิจกรรมสงเสริมนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมให
นักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของครูที่ปรึกษาไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติ กลุมเส่ียง หรือกลุมมี
ปญหา ใหมีคุณภาพมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ ซึ่งจะชวยปองกันมิใหนักเรียนที่
อยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเส่ียงหรือกลุมมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเส่ียง
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และกลุมมีปญหาใหมาเปนนักเรียนกลุมปกติ โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบ
โครงการในดานกิจกรรมสงเสริมนักเรียนอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียน 
แตมีขอคําถามที่วา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดประชุมผูปกครองนักเรียน และผูปกครอง
เครือขาย มีความขัดแยงกันผูวิจัยจึงตรวจสอบเอกสารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนพบวา 
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแนะแนว 1 ชั่วโมงในสัปดาห และมีการประชุมผูปกครองปการศึกษาละ 2 
คร้ัง ซึ่งจากขอมูลดังกลาวโรงเรียนควรจะเพิ่มการประชุมปกครองเพื่อเปนการช้ีแจง และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางครูและผูปกครอง 
  กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ เปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน โดยครูที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสนักเรียนทุกคนเทาเทียมกันแตสําหรับนักเรียนกลุมเส่ียง
และกลุมมีปญหานั้นจําเปนอยางมากที่จะตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการ
ชวยเหลือทั้งการปองกันและการแกไขปญหาโดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของ
สังคม โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการในขอคําถามที่วา ครูที่ปรึกษาให
คําปรึกษานักเรียนดานตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางนอยดวย 5 
กิจกรรมหลักตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียนทั้งกลุม
ปกติ กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหา และมีการติดตามผลหลังดําเนินการปองกันและแกไขปญหานักเรียน
แลวสรุปในดานกิจกรรมปองกันและชวยเหลืออยูในระดับปานกลางสอดคลองกับความคิดเห็นของ
นักเรียน รวมทั้งเม่ือมีการสังเกตและวิเคราะหเอกสารพบวา โรงเรียนมีการประสานกับผูเกี่ยวของใน
การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนอยางนอยดวย 5 กิจกรรมหลักตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมสงตอนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับข้ันตอนการดําเนินงาน
ชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหามีความยากตอการชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึน 
ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดานตอไป โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูรับผิดชอบโครงการมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง แตนักเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับ
นอย ซึ่งมีความขัดแยงกัน ผูวิจัยจึงสังเกตและวิเคราะหเอกสารโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
พบวา โรงเรียนการสงตอนักเรียนใหผูที่เกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนักเรียนตอไป กิจกรรมสง
ตอนักเรียนนี้ครูที่ปรึกษาหนาที่สงตอนักเรียนไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองเพ่ือแกไขปญหาที่ยาก
ตอการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา เชน ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก ปญหาพฤติกรรมที่ซับซอนหรือ
รุนแรง เปนตน ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบและประสานการทํางานกับผูเกี่ยวของ 
เพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แตหากเกิดกรณียากตอการชวยเหลืออีก ก็ตองสงตอผูเชี่ยวชาญ
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ภายนอกเชนกัน ซึ่งนักเรียนที่ไมไดอยูในกลุมเส่ียง/มีปญหา จึงไมทราบวาโรงเรียนไดดําเนินการสงตอ
นักเรียน  
 สรุปผลการประเมินดานกระบวนการดําเนินงานโครงการไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ดังนั้น
เพื่อการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ เปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนควรดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธีการและ
เคร่ืองมือการทํางานที่ชัดเจนมากข้ึน และเพื่อใหโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนสามารถที่จะ
ปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน จึงเห็นควรใหดําเนินโครงการตอไป 
 
 ตอนท่ี 3 ผลผลิตของโครงการ 
 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครอง
นักเรียนในการประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานคุณลักษณะของนักเรียน
ดังตาราง 3 
 

ตาราง 3 คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของนักเรียนและผูปกครองนักเรียน
ดานผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขต
บึงกุม กรุงเทพมหานคร  

 
ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผูปกครองนักเรียน 

รายการ 
X  SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

คุณลักษณะของนักเรียน 
1. นักเรียนรูความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเดน จุดดอยของตนเองพรอม
ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผานเกณฑการประเมินตาม
หลักสูตรทุกรายวิชา 
3. นักเรียนมีพัฒนาการดาน
น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานของเด็กไทย 

 
3.08 

 
 
 
 

3.17 
 
 

3.75 
 

 
0.29 

 
 
 
 

0.58 
 
 

0.62 
 

 
ปานกลาง 

 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

 
3.27 

 
 
 
 

2.92 
 
 

3.65 
 

 
0.83 

 
 
 
 

0.63 
 
 

1.02 
 

 
ปานกลาง 

 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 

 
3.14 

 
 
 
 

2.86 
 
 

3.71 
 

 
0.38 

 
 
 
 

0.69 
 
 

0.49 
 

 
ปานกลาง 

 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผูปกครองนักเรียน 

รายการ 
X  SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  SD 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X  SD 
ระดับความ
คิดเห็น 

4. นักเรียนมีความม่ันคง
ทางอารมณและมี
สัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น 
5. นักเรียนไมเสพสิ่งเสพติด 
รวมทั้งไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด 
6. นักเรียนมีคาใชจาย
เพียงพอในการศึกษาเลา
เรียน 
7. นักเรียนสามารถ
หลีกเล่ียงและปองกันตนเอง
ใหพนภัย 

3.42 
 
 

3.83 
 
 

3.17 
 

3.25 
 

0.67 
 
 

0.83 
 
 

0.39 
 

0.62 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

3.42 
 
 

3.54 
 
 

3.46 
 

3.73 

0.81 
 
 

0.90 
 
 

0.71 
 

0.67 

ปานกลาง 
 
 

มาก 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

3.29 
 
 

3.43 
 
 

3.14 
 

3.57 

0.76 
 
 

0.53 
 
 

0.90 
 

0.53 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

มาก 

รวม 3.38 0.64 ปานกลาง 3.46 0.83 ปานกลาง 3.31 0.65 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 3 พบวา ผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว จึงสรุปไดวาการประเมินดานผลผลิตไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว และเมื่อแยก
ตามกลุมผูใหขอมูลไดผลดังนี้ 
 ผูรับผิดชอบโครงการมีความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการในสวนของคุณลักษณะของ
นักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก 
คือ นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติด นักเรียนมีพัฒนาการดาน
น้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย และนักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณและมี
สัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  
 นักเรียนมีความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการในสวนของคุณลักษณะของนักเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขอ เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ นักเรียน
สามารถหลีกเล่ียงและปองกันตนเองใหพนภัย นักเรียนมีพัฒนาการดานน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑ
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มาตรฐานของเด็กไทย นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติด และ
อันดับสุดทาย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา 
 ผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นดานผลผลิตของโครงการในสวนของคุณลักษณะของ
นักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ เรียงจากมากไปหานอย 3 อันดับแรก คือ 
นักเรียนมีพัฒนาการดานน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย นักเรียนมีคาใชจาย
เพียงพอในการศึกษาเลาเรียน นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน และ
อันดับสุดทาย คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา  
   
 สวนผลจากการสังเกตและวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับผลผลิตของโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน อยูในระดับคุณภาพปานกลาง คือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 ซึ่งแยกเปนรายขอ ไดดังนี้ 
 1. นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ อยูในระดับที่ 1 นักเรียนรูความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ จดุเดน จุดดอยของตนเอง 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา อยูใน
ระดับที่ 1 จํานวนนกัเรียนตํ่ากวารอยละ 70 ผานเกณฑการประเมนิฯ 
 3. นักเรียนมีพฒันาการดานน้ําหนกัและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย อยูใน
ระดับที่ 3 นักเรียนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป มีดานน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย 
 4. นักเรียนมีความม่ันคงทางอารมณและมีสัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน อยูในระดับที ่2 นักเรียน
พัฒนาตนเองใหมีความมัน่คงทางอารมณและมีสัมพนัธภาพที่ดีกบัผูอ่ืน 
 5. นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทัง้ไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติด อยูในระดับที ่2 
นักเรียนไมใชส่ิงเสพติด รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติดทัง้หมด 
 6. นักเรียนมีคาใชจายเพียงพอในการศึกษาเลาเรียน อยูในระดับที ่2 นักเรียนรูจักวธิีใชจาย
อยางพอเพียงตามความจําเปน   
 7. นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงและปองกนัตนเองใหพนภัย อยูในระดับที่ 2 นักเรียนรูจักวิธกีาร
หลีกเล่ียงภัยอันตรายที่มีในสังคม 
 
 จาการการประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พบวา ผลผลิตของ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่ ต้ังไว เม่ือพิจารณา
คุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดข้ึนหลังจากดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือ พบวา  
 1. นักเรียนรูความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน จุดดอยของตนเองพรอมที่จะ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยจากการสอบถามความคิดเหน็ของผูรับผิดชอบโครงการ 
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นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็นปานกลางซ่ึงสอดคลองกัน และเมื่อตรวจสอบ
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 มาตรฐานที ่3 นักเรียนมีความสนใจรวม
กิจกรรมและแสดงออกดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา แลวบรรลุเปาหมายตามแผนของสถานศึกษาโดย
นักเรียนไดรับการพัฒนาและมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน  
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา 
โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มี
ระดับความคิดเห็นปานกลางซ่ึงสอดคลองกัน และเม่ือตรวจสอบเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 มาตรฐานที่ 5 นักเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตร คือ 
สาระการเรียนรูภาษาไทย(รอยละ 60.34) สาระการเรียนรูคณิตศาสตร(รอยละ 58.73) สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร(รอยละ 61.02) สาระการเรียนรูสังคมศาสนาและวัฒนธรรม(รอยละ 
75.70) สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(รอยละ 71.98) สาระการเรียนรูศิลปะ(รอยละ 
76.43) สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(รอยละ 64.36) สาระการเรียนรู
ตางประเทศ(รอยละ 53.06) ซึ่งมีคาเฉล่ียผลรอยละ 60.23 ซึ่งสอดคลองกับการสังเกตและ
วิเคราะหเอกสารที่วา “จํานวนนักเรียนตํ่ากวารอยละ 70 ผานเกณฑการประเมินฯ” 
 3. นักเรียนมีพฒันาการดานน้ําหนกัและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย โดยจาก
การสอบถามความคิดเหน็ของผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีระดับความ
คิดเห็นมากซ่ึงสอดคลองกัน และเม่ือตรวจสอบเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 
2553 มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ตัวบงชีน้ักเรียนมีน้าํหนกั สวนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รอยละ 95.88 ซึ่งสอดคลองกบัการสังเกตและวิเคราะหเอกสาร
ที่วา “นักเรียนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป มีดานน้าํหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย” 
 4. นักเรียนมีความม่ันคงทางอารมณและมีสัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน โดยจากการสอบถาม
ความคิดเหน็ของผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มีระดับความคิดเห็นปานกลาง
ซึง่สอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารพบวา นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณและมี
สัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน อยูในระดับที ่2 คือ ระดับคุณภาพปานกลาง 
 5. นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทัง้ไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติด โดยจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผูรับผิดชอบโครงการและนักเรียนมีความสอดคลองกันคือมีระดับความ
คิดเห็นมาก แตขัดแยงกับความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนคือมีระดับความคิดเหน็ปานกลาง ซึง่เมื่อ
ขอมูลไมตรงกัน ผูวิจัยจงึเกบ็ขอมูลเพิ่มเติม โดยใชเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา 2553 เปนหลักฐานซึง่พบวา มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
ตัวบงชีน้ักเรียนปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษ อบายมุข ส่ิงมอมเมาและหลีกเล่ียงตอความรุนแรง 



 66 

โรคภัย อุบัติเหตุการลวงละเมินทางเพศ ซึง่อยูในระดับมาก ซึง่สอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูรับผิดชอบโครงการและนกัเรียน 
 6. นักเรียนมีคาใชจายเพียงพอในการศึกษาเลาเรียน โดยจากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียน และผูปกครองนักเรียน มคีวามสอดคลองกันคือมีระดับความคิดเห็น
ปานกลาง ซึง่สอดคลองกับการสังเกตและวิเคราะหเอกสารพบวา นักเรียนรูจักวิธีใชจายอยางพอเพียง
ตามความจําเปน อยูในระดับที่ 2 คือ ระดับคุณภาพปานกลาง  
 7. นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงและปองกนัตนเองใหพนภัย โดยจากการสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนและผูปกครองนักเรียนมีความสอดคลองกนัคือมีระดับความคิดเห็นมาก แตขัดแยงกบั
ความคิดเหน็ของผูรับผิดชอบโครงการปานกลาง ซึ่งเมื่อขอมูลไมตรงกัน ผูวิจัยจงึเกบ็ขอมูลเพิ่มเติม 
โดยใชเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2553 เปนหลักฐานซึ่งพบวา มาตรฐานที่ 
2 นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ตัวบงชี้นักเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ 
อบายมุข ส่ิงมอมเมาและหลีกเล่ียงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุการลวงละเมนิทางเพศ ซึง่อยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับความคิดเหน็ของนักเรียนและผูปกครองนกัเรียน 
 
 สรุปผลการประเมินดานผลผลิตของโครงการไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ดังนั้นผูบริหาร ครูที่
ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว จึงเห็นควรใหดําเนินโครงการตอไป 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงาน
เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร มีความมุงหมายดังนี ้
 1. เพื่อประเมินปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ (Context) ประกอบดวย 
  1.1 ความตองการจําเปนของโครงการ (Need assessment) 
  1.2 ความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility) 
  1.3 วัตถุประสงคของโครงการ (Objectives) 
  1.4 ความพรอมและทรัพยากร (Readiness and resources) 
 2.  เพื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการ (Process) ประกอบดวย 
  2.1 กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
  2.2 กิจกรรมคัดกรองนักเรียน 
  2.3 กิจกรรมสงเสริมนกัเรียน 
  2.4 กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ 
  2.5 กิจกรรมสงตอนักเรียน 
 3.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ (Outcome) ประกอบดวย  
  3.1 คุณลักษณะของนักเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมเปาหมายในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูทีม่ีสวนเกี่ยวของกับโครงการะบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน จาํแนกเปน ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทัว่ไป ครู นักเรียน และ 
ผูปกครองนักเรียน รวม 541 คน กลุมตัวอยางผูใหขอมูลจากผูมีสวนเกีย่วของกับโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน จาํนวน 288 คน 
 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ม ี3 ฉบับ ประกอบดวย แบบสังเกตและวเิคราะห
เอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เพื่อขอความอนุเคราะหไปยงัผูบริหารโรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
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เพื่อกาํหนดเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ 
นําไปบันทึก วเิคราะห และสรุปผล  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลใชหลักการวิเคราะหแบบสามเสา (Triangulation) คือ การตรวจสอบ
ความสอดคลองของขอมูล จากการเก็บขอมูล คือ การสังเกต การวเิคราะห การสมัภาษณ และ
แบบสอบถาม จากผูรับผิดชอบโครงการ นกัเรียน และผูปกครองนักเรียน โดยจะดําเนินการ 3 ประการ 
คือ การจัดประเภทขอมูล (Category) การตีความ (Interpretation) และการสรุปความ (Summary) ให
ครอบคลุมส่ิงเหลานี้ คือ ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม กระบวนการ และผลผลิต ของโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และนําเสนอการวิเคราะหขอมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยัเร่ืองการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแยมจาด
วิชชานุสรณ สํานักงานเขตบงึกุม กรุงเทพมหานคร ในแตละดาน สรุปไดดังนี้ 
  1. ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  
  การประเมนิปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ในสวนของความตองการจําเปนของโครงการ ความเปนไปไดของโครงการ วัตถุประสงคของโครงการ 
และความพรอมและทรัพยากร ในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งจากสภาพสังคมและปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบนัผูรับผิดชอบโครงการ
เห็นความจําเปนทีน่ําไปสูการดําเนนิโครงการเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน เนื่องจากนกัเรียนไมสนใจเรียน
ในหองเรียน ทาํใหนักเรียนมผีลการเรียนตํ่าลง ประกอบกับครอบครัวมีรายไดไมเพยีงพอ ทาํใหพอแม
ตองออกไปทํางานนอกบาน จึงไมมีเวลาดูแลและอบรมส่ังสอนลูก เมือ่นักเรียนมีปญหาไมมีใครคอยให
คําปรึกษา รวมทั้งชุมชนทีน่กัเรียนอาศัยอยูมีรานเกมสเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทําใหนกัเรียนติดเกมสมีจํานวน
เพิ่มข้ึน และนักเรียนบางสวนอาศัยในชุมชนทีม่ีแหลงมัว่สุม ทําใหนกัเรียนมีปญหาดานยาเสพติดและ
การคบเพื่อนซึง่จากสภาพสังคมและปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบัน สอดคลองกับหลักการและเหตุผลของ
โครงการที่ต้ังไว ซึง่วัตถปุระสงคของโครงการสามารถแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของโครงการ รวมทัง้มี
ความสอดคลองกับนโยบายของสํานกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ยิ่งทําใหโครงการมีความเปนไปไดที่
จะบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยความพรอมและทรัพยากรที่มีอยูอยางเพียงพอสําหรับดําเนนิงาน
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
   



 69 

  สรุปผลการประเมินปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ดังนัน้เม่ือพิจารณาความตองการจําเปนของโครงการมีความ
สอดคลองกับหลักการและเหตุผลของโครงการที่ต้ังไว สวนความพรอมและทรัพยากร พบวา ผูบริหาร 
ครู และผูปกครอง มีการรวมมือกัน รวมทั้งไดรับการสนับสนุน สงเสริมจากโรงเรียน และเพื่อให
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดีข้ึน จึงควรสงเสริมและสนับสนนุโครงการใหมากข้ึน และดําเนนิ
โครงการตอไป 
 2.  กระบวนการดําเนินโครงการ  
  การประเมนิกระบวนการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในสวนของกิจกรรม
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล กิจกรรมคัดกรองนักเรียน กิจกรรมสงเสริมนักเรียน กิจกรรมปองกันและ
ชวยเหลือ และกิจกรรมสงตอนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนนี้มี
กระบวนการดําเนินโครงการ คือ มีการศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล มกีารคัดกรองนกัเรียนเปนกลุม
ปกติ กลุมเส่ียง/มีปญหา มกีารจัดกิจกรรมสงเสริมนกัเรียน มกีารจัดกิจกรรมปองกนัและแกไขปญหา
นักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา และมีการสงตอนักเรียนในกรณีที่ปญหาของนักเรียนยากตอการชวยเหลือ 
ซึ่งเมื่อประเมินกระบวนการดําเนินโครงการแลว พบวา ในการศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคลมกีารใช
ระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) มีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง/มี
ปญหา รายงานผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนภาพรวมของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมสงเสริม
นักเรียนโดยใหนกัเรียนและผูปกครองมีสวนรวม มีการประสานกับผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมปองกัน
และแกไขปญหาของนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีการสงตอนักเรียนใหผูที่
เกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการชวยเหลือนกัเรียนตอไป 
  สรุปผลการประเมินดานกระบวนการดําเนนิงานโครงการไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว 
ดังนัน้เพื่อการดําเนนิงานดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนแยมจาดวชิชานุสรณ เปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีข้ันตอน พรอมดวยวิธกีาร
และเคร่ืองมือการทาํงานที่ชดัเจนมากข้ึน และเพื่อใหโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนสามารถที่จะ
ปองกนัและแกไขปญหาของนกัเรียนไดดียิ่งข้ึน จึงเหน็ควรใหดําเนินโครงการตอไป 
 3.  ผลผลิตของโครงการ  
  การประเมินผลผลิตของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสวนคุณลักษณะของ
นักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบงึกุม กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนี้มุงหวังใหนักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ นักเรียน
สามารถเรียนรูไดตามศักยภาพ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตร
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ทุกรายวิชา นกัเรียนมีพัฒนาการดานน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย นักเรียนมี
ความมั่นคงทางอารมณและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทั้งไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด นักเรียนมีคาใชจายเพยีงพอในการศึกษาเลาเรียน และนกัเรียนสามารถ
หลีกเล่ียงและปองกันตนเองใหพนภัย ซึ่งเมื่อนักเรียนเขารวมโครงการนี้แลวนักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 
นักเรียนรูความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน จุดดอยของตนเอง จํานวนนักเรียนตํ่ากวารอย
ละ 70 ผานเกณฑการประเมินฯ (นักเรียนผานเกณฑการประเมินฯ รอยละ 60.23) นกัเรียนต้ังแตรอยละ 
80 ข้ึนไป มีดานน้ําหนกัและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย (นักเรียนมนี้ําหนัก สวนสูง และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รอยละ 95.88) นักเรียนพฒันาตนเองใหมีความมั่นคงทางอารมณและมี
สัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน นักเรียนไมใชส่ิงเสพติด รวมทั้งไมแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติดทั้งหมด 
นักเรียนรูจักวธิีใชจายอยางพอเพียงตามความจําเปน และนักเรียนรูจกัวิธีการหลีกเล่ียงภัยอันตรายที่มี
ในสังคม  
  สรุปผลการประเมินดานผลผลิตของโครงการไมเปนไปตามเกณฑที่ต้ังไว ดังนั้นผูบริหาร 
ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันดําเนินการดูแลชวยเหลือนกัเรียนเพื่อใหโครงการ
ระบบดูแลชวยเหลือสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว จงึเหน็ควรใหดําเนนิโครงการตอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชา
นุสรณ โดยใชรูปแบบการประเมินซโีป (CPO ’s Evaluation Model) ซึ่งมุงประเมนิใน 3 ดาน คือ 
ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ กระบวนการดําเนินโครงการ และผลผลิตของโครงการ 
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.  ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการ  
  การประเมนิปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอมของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
ดานความตองการจําเปนของโครงการ พบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน ไมวาจะเกิดจากนกัเรียนไม
สนใจเรียนในหองเรียน ทําใหนกัเรียนมีผลการเรียนตํ่าลง พอแมไมมีเวลาดูแลและอบรมส่ังสอนลกู เมื่อ
นักเรียนมีปญหาไมมีใครคอยใหคําปรึกษา ครอบครัวมีรายไดไมเพียงพอ ทําใหพอแมตองออกไป
ทํางานนอกบาน ชุมชนมีรานเกมสเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ทาํใหนักเรียนติดเกมสมีจํานวนเพิ่มข้ึน และนักเรียน
อาศัยในชุมชนที่มแีหลงมั่วสุม ทาํใหนักเรียนมีปญหาดานยาเสพติดและการคบเพื่อน ซึ่งจากปญหา
ดังกลาวนี้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 6 การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยเปนมนษุยที่สมบูรณ ทัง้รางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกบัผูอ่ืนได
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อยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา. 2549: 2) ดานความเปนไปไดของโครงการ 
พบวา ครูมีเจตคติที่ดี มีความรักความเอ้ืออาทร และเขาใจธรรมชาติของนักเรียน ผูบริหารและครูมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูปกครองใหความรวมมือกับโรงเรียน
ในการเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตน และโรงเรียนมีการกํากับและติดตามโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน ซึ่งสอดคลองคํากลาวทีว่า ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนนิงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือคือผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียนทกุฝาย ตระหนกัถึงความสําคัญ
ของระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนและใหการสนับสนนุการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ(สายสมร ยุวนิม.ิ 2545:73) นอกจากนี้ครูและผูที่เกีย่วของควรมีความ
ตระหนักในความสําคัญของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน มีความสุขที่ได
พัฒนานักเรียน (กรมสุขภาพจิต. 2544:13) ดานวัตถุประสงคของโครงการ พบวา โครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนมีความสอดคลองกับนโยบายของสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
และสภาพปญหาของโรงเรียน โรงเรียนมกีารปฏิบัติงานตามเวลาท่ีกาํหนดในโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนถูกตองชดัเจน และ ผูบริหาร ครู และผูปกครองมีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน สอดคลองกับ สํานกัการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทกุแหงใน
สังกัด ดําเนนิงานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร. 
2547: คําช้ีแจง) และดานความพรอมและทรัพยากร พบวา ผูบริหารใหความสําคัญและเปนผูนําในการ
ดําเนนิโครงการ ระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน โรงเรียนมีขอมูล เอกสาร และเคร่ืองมือตาง ๆ ในการจัด
โครงการระบบชวยเหลือนกัเรียน โรงเรียนมีสถานที่จัดเก็บเอกสารและเคร่ืองมือตาง ๆ และครูมีจาํนวน
เพียงพอสําหรับดําเนนิงานโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึง่เมือ่โรงเรียนมีความพรอมและ
ทรัพยากรเพียงพอแลวโครงการก็สามารถดําเนนิงานไดอยางดี 
 2.  กระบวนการดําเนินโครงการ  
  การประเมนิกระบวนการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน ครูที่ปรึกษาได
ดําเนนิงานตามข้ันตอนที่กรมสามัญกาํหนด กลาวคือ ครูที่ปรึกษาทาํความรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
เพื่อใหไดขอมลูเกี่ยวกับตัวนกัเรียนและนําขอมูลที่ไดมาคัดกรองนักเรียนตามเกณฑการคัดกรองของ
โรงเรียน และมีการสงเสริมนักเรียนทัง้นักเรียนกลุมปกติและกลุมเส่ียง/มีปญหา โดยจัดกิจกรรมแนะ
แนว และประชุมผูปกครองชั้นเรียน ในสวนของนกัเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหาก็จะไดรับการปองกันและ
ชวยเหลือ ซึง่บางคร้ังครูที่ปรึกษาก็ไมสามารถแกไขปญหานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหานี้ได เนื่องจาก
ปญหาที่เกิดมไิดเกิดจากสาเหตุเดียว หรือปญหาที่เหมือนกนัอาจจะไมเหมาะสมสําหรับนักเรียนอีกคน
หนึง่ สาเหตุจากความแตกตางของนักเรียน ครูที่ปรึกษาจึงจาํเปนตองดําเนินการสงตอนักเรียนไปยัง
ผูเชี่ยวชาญตอไป เพื่อใหนกัเรียนไดรับการแกปญหาไดอยางถกูตองและรวดเร็ว ปญหาที่เกิดข้ึนใน
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กระบวนการดําเนนิโครงการนี้คือตางฝายตางทาํหนาทีข่องตนเอง ขาดการประสานงานกัน ทําใหผล
การดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร สอดคลองกบังานวิจยัของเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ (2547: 
94) ไดประเมนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน โดยใชรูปแบบการประเมินแบบซิปป พบวา ดาน
กระบวนการอยูในระดับพอใช เนื่องจากคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประสานงาน และ
คณะกรรมการดําเนินงานไมประสานการทํางานกนั ขาดการวางแผนที่ดีทาํใหการปฏิบติัไมเปนระบบ 
ซึ่งถาหากวาคณะกรรมการแตละทีมไมไดมีการประชุมรวมกนั ตางฝายตางทําในสวนภาระหนาทีข่อง
ตนแลว การดําเนนิงานก็ไมเปนไปตามระบบ ไมตอเนื่อง และไมชัดเจนในการปฏิบัติ สงผลใหการ
ดําเนนิงานไมมีประสิทธิภาพ  
 3.  ผลผลิตของโครงการ  
  การประเมนิผลผลผลิตโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน กลาวคือ เมื่อดําเนนิ
โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแลว นักเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ นักเรียนรูความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ จดุเดน จุดดอยของตนเอง จํานวนนกัเรียนตํ่ากวารอยละ 70 ผานเกณฑการ
ประเมินฯ นกัเรียนต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไป มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย 
นักเรียนพฒันาตนเองใหมีความมัน่คงทางอารมณและมีสัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน นักเรียนไมใชส่ิงเสพ
ติด รวมทัง้ไมแสวงหาผลประโยชนจากส่ิงเสพติดทั้งหมด รูจักวิธีใชจายอยางพอเพียงตามความจําเปน 
และนักเรียนรูจักวิธกีารหลีกเล่ียงภัยอันตรายทีม่ีในสงัคม ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ดาน
นักเรียน มาตรฐานที่ 6 นักเรียนรูจักตนเอง พึ่งตนเองได และมีบุคลิกภาพที่ดี และมาตรฐานที ่7 สุข
นิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากส่ิงเสพติดใหโทษ  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
   ผูบริหารควรใหความสําคัญและเปนผูนาํในการดําเนนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนรวมทัง้เขามามีสวนรวมและตรวจสอบกระบวนการดําเนินโครงการในแตละกิจกรรม รวมทั้งจัด
ใหมีการอบรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือใหความรูและเปนการแลกเปล่ียนประสบการณทีเ่กิดข้ึน
ใหแกผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 2.  ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป 
  2.1  ควรมีการศึกษาปญหาท่ีเกดิข้ึนระหวางดําเนนิโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยางละเอียดในแตละกิจกรรม เพื่อใหไดขอมูลที่สงผลตอผลสําเร็จของโครงการ 
  2.2  ควรประเมินผลผลิตของโครงการในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลที่
แสดงถึงผลสําเร็จของโครงการ 
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  2.3  ควรประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใชรูปแบบการประเมินแบบ
อ่ืนๆ เชน ใชรูปแบบการประเมินของสตัฟเฟมบีม (Daneil L. Stufflebeam) รูปแบบการประเมินของ
โพรวัส (Malcolm M.Provus) หรือรูปแบบของแบบจําลองการประเมินของสเตก (Stake)    
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ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอเชญิเปนผูเชี่ยวชาญ 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวจิัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

ผูเชี่ยวชาญดานการประเมิน 
1. ดร.อุไร จักษตรีมงคล    วุฒิ กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา) 
      ตําแหนง อาจารยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ดร.อุทัยวรรณ สายพัฒนะ  วุฒิ กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)   
      ตําแหนง อาจารยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นายสมกิจ กิจพนูวงศ   วุฒิ กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) 
      ตําแหนง อาจารยสํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูเชี่ยวชาญดานระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
1. นายนพคุณ ภูขาว    วุฒิ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
      ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสามแยกทาไข  
      เขตหนองจอก กทม 
2. นางนิตยา ชูกําเนิด    วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
      ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคลองทรงเทียม  
      เขตลาดพราว กทม. 
3. นายสมานศักด์ิ สุวรรณชาตรี  วุฒิ ค.ม.(การบริหารการศึกษา) 
      ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนคลองกุม  
      เขตบึงกุม กทม. 
4. นางกาศมา นาคกระวัศ   วุฒิ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) 
      ตําแหนงครูใหญโรงเรียอันซอเรียะหอัดดีนยีะ  
      อําเภอเมอืง จงัหวัดสตูล 
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แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ใชสําหรับผูรับผิดชอบโครงการ นักเรียนและผูปกครองนักเรียน
โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานกังานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 2.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับการประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน แบง
ออกเปน 2 ดาน คือ ดานกระบวนการ และดานผลผลิต จํานวน 26 ขอ 
  ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 3.  แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ขอมูลที่ไดรับจะไมมีผลกระทบตอผูใหขอมูลแตอยางใด จึงขอใหทานไดตอบ
แบบสอบถามดวยความเปนจริงและไดโปรดตอบให ครบทุกขอ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป  
 
 
 

ขอขอบคุณอยางสูงในความกรุณาทีใ่หความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
 

 
อาสณี นิสาและ 

นิสิตปริญญาโท สาขาวทิยาการการประเมนิ 
สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผูวิจัย 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูก () ลงในชอง ผูรับผิดชอบโครงการ � ที่ตรงกับขอมูลของทาน  
 แตละขอใหตอบเพียงชองเดียวเทานั้น 
   
 ผูรับผิดชอบโครงการ 

□ ผูอํานวยการโรงเรียน  
□ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
□ ครู 

   
 นักเรียน 

□ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
□ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
□ ช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 

 
 ผูปกครองนักเรียน (ตอบเฉพาะดานผลผลิต) 

□ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
□ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 
□ ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนแยมจาด 
 วิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมายถูก () ลงในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 5 หมายถงึ มากที่สุด 
 4 หมายถงึ มาก 
 3 หมายถงึ ปานกลาง 
 2 หมายถงึ นอย 
 1 หมายถงึ นอยที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
ที ่ รายการ 

5 4 3 2 1 

กระบวนการ (Process)      

 - กิจกรรมรูจกันักเรยีนเปนรายบุคคล      

1 มีการทาํระเบียนสะสมนกัเรียนเปนรายบุคคล      

2 ครูมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)      

3 นักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)      

4 ผูปกครองนักเรียนมีการประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)      

5 ครูที่ปรึกษามีการเยี่ยมบานนักเรียน      

6 มีรายงานผลการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล      

 - กิจกรรมคัดกรองนักเรยีน      

7 มีการวางแผนการคัดกรองนกัเรียน      

8 มีการคัดกรองนักเรียนเปนกลุมปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหา      

9 
มีรายงานผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเปนภาพรวม
ของโรงเรียน 

     

 - กิจกรรมสงเสริมนกัเรียน      

10 
มีการจัดกิจกรรมแนะแนว การจัดประชุมผูปกครอง
นักเรียน และผูปกครองเครือขาย 

     

11 
มีการจัดกิจกรรมสงเสริมนกัเรียนโดยใหนกัเรียนและ
ผูปกครองมีสวนรวม 
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ระดับความคิดเห็น 
ที ่ รายการ 

5 4 3 2 1 

12 
มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนจาก
การจัดกิจกรรมแนะแนวและการจัดประชมุผูปกครอง
นักเรียน 

     

 - กิจกรรมปองกันและชวยเหลือ      

13 ครูที่ปรึกษาใหคําปรึกษานักเรียนดานตาง ๆ      

14 
มีการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน
อยางนอยดวย 5 กิจกรรมหลักตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

     

15 
มีกิจกรรมปองกันและแกไขปญหานักเรียนทั้งกลุมปกติ 
กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหา 

     

16 
มีการติดตามผลหลังดําเนนิการปองกนัและแกไขปญหา
นักเรียน 

     

 - กิจกรรมสงตอนักเรียน      

17 
มีการสงตอนกัเรียนใหผูที่เกี่ยวของในโรงเรียนเพื่อการ
ชวยเหลือนกัเรียนตอไป 

     

18 
มีการสงตอนกัเรียนในกรณีที่มีปญหายากตอการ
ชวยเหลือไปยงัผูปกครองภายนอก 

     

19 
มีการรายงานผลการชวยเหลือ และ/หรือรายงานการสง
นักเรียนไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก 

     

ผลผลิต (Output)      

 - คุณลักษณะของนักเรยีน      

20 
นักเรียนรูความถนัด ความสามารถ ความสนใจ จุดเดน 
จุดดอยของตนเองพรอมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
อยูเสมอ 

     

21 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการ
ประเมินตามหลักสูตรทุกรายวิชา 

     

22 
นักเรียนมพีัฒนาการดานน้าํหนกัและสวนสูงตามเกณฑ
มาตรฐานของเด็กไทย 
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ระดับความคิดเห็น 
ที ่ รายการ 

5 4 3 2 1 

23 
นักเรียนมีความมั่นคงทางอารมณและมีสัมพันธภาพที่ดี
กับผูอ่ืน 

     

24 
นักเรียนไมเสพส่ิงเสพติด รวมทัง้ไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด 

     

25 นักเรียนมีความใชจายเพียงพอในการศึกษาเลาเรียน      

26 นักเรียนสามารถหลีกเล่ียงและปองกนัตนเองใหพนภัย      

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ  
เร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ สํานักงานเขตบงึกุม กรุงเทพมหานคร 
 

 
วันที่ใหสัมภาษณ........................................................................................................................... 
สถานที่สัมภาษณ.......................................................................................................................... 
สถานะของผูใหสัมภาษณ 
 ผูรับผิดชอบโครงการ 

□ ผูอํานวยการโรงเรียน  
□ รองผูอํานวยการโรงเรียน 
□ ครู 

 
ประเด็นคําถาม 
ปจจัยพืน้ฐานดานสภาวะแวดลอม 
 1. ความตองการจําเปนของโครงการ 
  1.1 ทานคิดวาปญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียนในปจจุบนัมีอะไรบาง และอยางไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
  1.2 ทานคิดวาจากปญหาในขอ 1.1 โรงเรียนมีความจําเปนในการดําเนนิโครงการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม อยางไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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 2. ความเปนไปไดของโครงการ 
  2.1 ทานคิดวาปญหาที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดตอการดําเนนิโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนมีอะไรบาง และอยางไร  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  2.2 ทานคิดวาควรแกปญหาที่เปนอุปสรรคหรือขอจํากัดตอการดําเนนิโครงการระบบดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอะไรบาง และอยางไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 3. วัตถุประสงคของโครงการ 
  3.1 ทานคิดวาวัตถุประสงคของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนมคีวามสอดคลอง
กับความตองการของโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานที่เกี่ยวของหรือชุมชนหรือไม อยางไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  3.2 ทานคิดวาควรเพิ่มเติมวตัถุประสงคของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม
อยางไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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 4. ความพรอมและทรัพยากร 
  4.1 ทานคิดวาโรงเรียนมีความพรอมและทรัพยากร (เงินทุนหรืองบประมาณ วัสดุ 
อุปกรณ บุคลากร เปนตน) เพียงพอสําหรับการดําเนินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนหรือไม 
อยางไร 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  4.2 ทานคิดวาโรงเรียนควรสนับสนุนส่ิงใดเพิ่มเติมเพื่อใหโครงการระบบดูแลชวยเหลือนี้
ประสบความสําเร็จ 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสาร 
เร่ือง การประเมินโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ 

สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสังเกตและวิเคราะหเอกสารนี้จัดทําเพื่อใชในการสังเกตการณปฏิบัติงานและ
วิเคราะหเอกสารเคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนแยมจาด
วิชชานุสรณ สํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร เพื่อใชประกอบการเก็บขอมูลใหครอบคลุมทั้ง 3 
ดาน คือ ปจจัยพื้นฐานดานสภาวะแวดลอม (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 
ซึ่งผลที่ไดจะเปนประโยชนในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตอไป  
 2.  เกณฑการใหระดับคุณภาพในรายการประเมินมี 3 ระดับ คือ 
  ระดับ 1  คือ  1 คะแนน 
  ระดับ 2  คือ  2 คะแนน 
  ระดับ 3  คือ  3 คะแนน 
 หมายเหตุ ถารายการประเมนิขอใดไมถึงระดับ 1 ไมมีคะแนน 
 

รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนนท่ี

ได 
ดานปจจยั (Input) 
1.ผูบริหารมีความสามารถ
ในการบริหารและการ
จัดการระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 1.1 ใหความสําคัญและ
เปนผูนาํในการอํานวยการ
ระบบการดูแลชวยเหลือ 

ระดับที่ 1 ผูบริหารใหความ
สนใจ อุทิศเวลา และเปนทีพ่ึ่ง
ของครูในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนได 
ระดับที่ 2 ผูบริหารสนบัสนนุ
ผูรวมงานใหทาํงานอยางเต็ม
ตามศักยภาพ 
ระดับที่ 3 ผูบริหารใหขวัญ
กําลังใจ เสริมแรงจูงใจ และให
ขอมูลยอนกลับแก ครู- อาจารย 
ตลอดจนเผยแพรผลการจัดการ
พัฒนาเปนลายลักษณอักษร 

- บันทึกการประชุมเร่ือง
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- รายงานผลสาํรวจความ
พึงพอใจของครูในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
การนิเทศ และการ
ติดตาม 
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รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนนท่ี

ได 
 1.2 สามารถนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล เพือ่ทบทวน
คุณภาพระบบการดูแล
ชวยเหลือ 
 

ระดับที่ 1 ผูบริหารมีความเขาใจ
การดําเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
ระดับที่ 2 ผูบริหารมีกลไก 
ติดตาม และสนับสนนุการ
ดําเนนิงาน 
ระดับที่ 3 ผูบริหารสามารถ
ประเมินสถานการณและแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

- บันทึกการประชุมเร่ือง
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- รายงานผลสาํรวจความ
พึงพอใจของครูในระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
การนิเทศ และการ
ติดตาม 

 

2. ครูที่ปรึกษามีความรู
ความเขาใจ มเีจตคติที่ดีใน
บทบาทหนาทีก่ารดูแล
ชวยเหลือ 
 2.1 ความเขาใจในการ
งาน การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
 

ระดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาไดรับการ
อบรมใหมีความรูความเขาใน
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
ระดับที่ 2 ครูที่ปรึกษามีการ
ประชุมแลกเปล่ียนความรู ความ
เขาใจ และดําเนินการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 
ระดับที่ 3 ครูที่ปรึกษาประเมนิ
ตนเองและประเมินคุณภาพ
ภายในตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

- รายงานสรุปการให
ความชวยเหลือนักเรียน 
- รายงานแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของ
นักเรียนในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

 

 2.2 มีเจตคติที่ดีตอการ
เปนครูที่ปรึกษา มีความรัก
ความเอ้ืออาทร และเขาใจ
ธรรมชาติของนักเรียน 
 

ระดับที่ 1 ครูที่ปรึกษาไดรับการ
อบรมดานเจตคติที่ดีในการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
ระดับที่ 2 ครูที่ปรึกษามีการให
คําปรึกษา ชวยเหลือ และรักษา
ความลับของนักเรียน 

- รายงานสรุปการให
ความชวยเหลือนักเรียน 
- รายงานแบบสํารวจ
ความพึงพอใจของ
นักเรียนในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
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รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนนท่ี

ได 
ระดับที่ 3 ครูที่ปรึกษาไดรับการ
ยอมรับวาเปนผูทีมีความรัก 
ความเมตตา เอาใจใสดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

3. ผูปกครองใหความ
รวมมือกับโรงเรียนในการ
เอาใจใสดูแลชวยเหลือบุตร
หลานของตน 
 3.1 รวมมือกบัโรงเรียนใน
การสงเสริมปองกัน และ
แกไขปญหานกัเรียน 
 

ระดับที่ 1 ผูปกครองรวมมือกับ
นักเรียนในการสงเสริม ปองกัน 
และแกไขปญหานักเรียนเปน
บางคร้ัง 
ระดับที่ 2 ผูปกครองรวมมือกับ
นักเรียนในการสงเสริม ปองกัน 
และแกไขปญหานักเรียนเปนทกุ
คร้ัง 
ระดับที่ 3 ผูปกครองรวมเปน
กรรมการเครือขายผูปกครองใน
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 
 

- รายงานการจดัประชุม
ผูปกครองชั้นเรียน 

 

4. มีขอมูล เอกสาร และ
เคร่ืองมือตาง ๆ ในการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
มีสถานที่จัดเก็บ 
 4.1 มีเคร่ืองมอืตาง ๆ 
สําหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะ
แนว และบุคลากรที่
เกี่ยวของในการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

ระดับที่ 1 มีเคร่ืองมือตาง ๆ 
เพียงพอแกการใชงาน 
ระดับที่ 2 มีผูรับผิดชอบดูแล
จัดระบบและใหบริการ 
ระดับที่ 3 มีการพัฒนาเครื่องมือ
ตาง ๆ ที่ใชในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

- ขอมูล เอกสาร และ
เคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของครูใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- สถานที่จัดเกบ็ขอมูล 
และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนนท่ี

ได 
 4.2 มีการจัดเก็บขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล 
และมีการจัดเก็บขอมูล 
เอกสาร และเคร่ืองมือตาง 
ๆ ที่เปนมาตรฐานเพื่อใหผู
ที่เกีย่วของสามารถ
นํามาใชรวมกนัได 

ระดับที่ 1 สถานที่จัดเก็บขอมูล
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
และมีผูรับผิดชอบ 
ระดับที่ 2 มีการจัดระบบงาน
และจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
ระดับที่ 3 มีการนําขอมูล
สารสนเทศไปใชประโยชนใน
การปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 

- ขอมูล เอกสาร และ
เคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของครูใน
การดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- สถานที่จัดเกบ็ขอมูล 
และส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

 

กระบวนการ (Process) 
5. มีการบริหารและการ
จัดการดานการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยาง
เปนระบบ 
 5.1 การดําเนนิงานตาม
ระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมีความชัดเจนและ
ปฏิบัติตามแผนทีก่ําหนดไว 

ระดับที่ 1 แตงต้ังกรรมการระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ระดับที่ 2 มีการวางแผนการ
ดําเนนิงาน แผนปฏิบัติการ 
ปฏิทินปฏิบัติงาน วัตถุประสงค 
กิจกรรม ประเมินผล และ
องคประกอบของแผนสอดคลอง
กับมาตรฐานคุณภาพในระบบ
การดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 
ระดับที่ 3 มีการดําเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการที่กําหนด 

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน/ 
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
- แผนปฏิบัติการการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
- บันทึกการนิเทศ/การ
ประชุมตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
- รายงานการประเมินคุณ
ภายในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

 

 5.2 นิเทศ ติดตาม เพื่อ
ทบทวนการดําเนนิการ
ประกันคุณภาพการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยาง

ระดับที่ 1 มีการสรางความ
เขาใจในการนเิทศ ติดตาม
(ประเมิน) เพือ่ทบทวน 
ระดับที่ 2 มีการดําเนนิการนิเทศ 

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน/ 
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
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รายการประเมิน เกณฑการประเมิน แหลงขอมูล 
คะแนนท่ี

ได 
เปนระบบและตอเนื่อง 
 

ติดตาม ตามแผนทีก่ําหนดไว 
ระดับที่ 3 มีบันทกึและรายงาน
ผลการนิเทศ ติดตาม(ประเมิน) 

- แผนปฏิบัติการการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
- บันทึกการนิเทศ/การ
ประชุมตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- รายงานการประเมินคุณ
ภายในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 

 5.3 ประเมินตนเอง 
รายงานผลการประเมิน 
และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
เผยแพร 

ระดับที่ 1 มีเอกสารการประเมิน
ตนเอง 
ระดับที่ 2 มีรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อ
ทบทวนคุณภาพระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
ระดับที่ 3 มีบันทกึปรับปรุง 
พัฒนาตามผลการประเมนิ
คุณภาพภายใน 

- คําส่ังแตงต้ัง
คณะทํางาน/ 
คณะกรรมการการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
- แผนปฏิบัติการการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
- บันทึกการนิเทศ/การ
ประชุมตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- รายงานการประเมินคุณ
ภายในระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
 

 

6. มีการพัฒนาครูที่ปรึกษา
และบุคลากรที่เกีย่วของให
มีความรู ความเขาใจ มีเจต
คติและมีทักษะในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 6.1 มีแผนการพัฒนาทีมุ่ง

ระดับที่ 1 มีการวางแผนพฒันา
ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวของ 
ระดับที่ 2 มีการดําเนนิการตาม
แผนพัฒนาครทูี่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของอยาง
ตอเนื่องและเปนระบบ 

- แผนพัฒนาครูที่ปรึกษา
และบุคลากรดานการ
ชวยเหลือนกัเรียน 
- แบบรายงานผลการ
พัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
- บันทึกการนิเทศ ติดตาม
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ใหครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับ
การพัฒนาความรู 
ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พงึประสงค และการ
ดําเนนิการตามแผนของ
ระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 

ระดับที่ 3 มีหลักฐาน เอกสาร 
การนาํความรูจากการพัฒนาครู
ไปใชในการปฏิบัติงาน 

และประเมินผล 
- บันทึกการประชุมครูใน
แตละระดับ 
- หลักฐานแสดงการให
ขวัญกําลังใจแกครู 

 6.2 นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และสรางขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน
แกครูที่ปรึกษาและ
ผูเกี่ยวของ 
 

ระดับที่ 1 มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล เพือ่ทบทวนการ
ปฏิบัติงานหรือประเมินคุณภาพ
ภายใน 
ระดับที่ 2 มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงาน และ
ประชาสัมพันธเผยแพร 
ระดับที่ 3 มีการยกยอง ชมเชย 
มอบรางวัลใหกับครูที่ปรึกษา
และผูที่ปฏิบัติงานดีเดน 

- แผนพัฒนาครูที่ปรึกษา
และบุคลากรดานการ
ชวยเหลือนกัเรียน 
- แบบรายงานผลการ
พัฒนาครูที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
- บันทึกการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 
- บันทึกการประชุมครูใน
แตละระดับ 
- หลักฐานแสดงการให
ขวัญกําลังใจแกครู 

 

7. ครูที่ปรึกษา ผูปกครอง 
และผูเกี่ยวของมีการ
ประสานสัมพนัธกนัอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 7.1 มีการติดตอประสาน
สัมพันธระหวางครูที่
ปรึกษา ผูปกครอง และ

ระดับที่ 1 มีการประสานสัมพันธ
ผูเกี่ยวของในโรงเรียนและ
ผูปกครอง 
ระดับที่ 2 มีการจัดประชุม
ผูปกครอง ใหผูปกครองมีสวน
รวม 
ระดับที่ 3 มีการสรางเครือขาย

- แบบรายงานการ
ประสานงานเพื่อการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนระหวาง
ครูกับผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของ 
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ผูเกี่ยวของ ผูปกครอง 
8. มีกระบวนการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 8.1 มีการศึกษานกัเรียน
เปนรายบุคคล 
 

ระดับที่ 1 มีการวางแผนจัดทํา
ระเบียนสะสมนักเรียนเปน
รายบุคคล 
ระดับที่ 2 มีการใชระเบียนสะสม
และแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
ระดับที่ 3 มีการบันทึกและ
รายงานผลการศึกษานกัเรียน
เปนรายบุคคล 

- ระเบียนสะสมและแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก 

 

 8.2 มีการคัดกรองนกัเรียน
เปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง/มี
ปญหา 
 

ระดับที่ 1 มีการวางแผนการคัด
กรองนกัเรียน 
ระดับที่ 2 มีการคัดกรองนักเรียน
เปนกลุมปกติ กลุมเส่ียง/มี
ปญหา 
ระดับที่ 3 มีการบันทึกและ
รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
นักเรียนเปนภาพรวมของ
โรงเรียน 

- รายงานผลการคัดกรอง
นักเรียนเปนหองเรียนและ
ภาพรวมของโรงเรียน 

 

 8.3 มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมนกัเรียน 
 

ระดับที่ 1 มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวและการจัด
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
ระดับที่ 2 มีการจัดกิจกรรม
สงเสริมนกัเรียนโดยใหนักเรียน
และผูปกครองมีสวนรวม 
 
ระดับที่ 3 มีการประเมินผลและ
รายงานผลการจัดกิจกรรม

- บันทึกและรายงานผล
การจัดกิจกรรมโฮมรูม
และการจัดประชุมผุ
ปกครองชั้นเรียน 
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สงเสริมนกัเรียนจากการจัด
กิจกรรมแนะแนวและการจัด
ประชุมผูปกครองชั้นเรียน 

 8.4 มีการจัดกิจกรรม
ปองกนัและแกไขปญหา
นักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา 

ระดับที่ 1 มีการพูดคุย ใหการ
ปรึกษาเบ้ืองตน และบันทกึเปน
ลายลักษณอักษร 
ระดับที่ 2 มีการประสานกับ
ผูเกี่ยวของในการจัดกิจกรรม
ปองกนัและแกไขปญหาของ
นักเรียนอยางนอยดวย 5 
กิจกรรมหลักตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนกัเรียน 
ระดับที่ 3 มีบันทกึการชวยเหลือ 
แกไขปญหา และติดตามผล
นักเรียน 

- บันทึกการจัดกิจกรรม
ปองกนัและชวยเหลือ
นักเรียน 

 

 8.5 มีการสงตอนักเรียนใน
กรณีที่ปญหาของนักเรียน
ยากตอการชวยเหลือ 

ระดับที่ 1 มีการสงตอนักเรียนให
ผูที่เกีย่วของในโรงเรียนเพื่อการ
ชวยเหลือนกัเรียนตอไป 
ระดับที่ 2 มีบันทกึการสงตอแล
ละการชวยเหลือนักเรียน 
ระดับที่ 3 มีการรายงานผลการ
ชวยเหลือ และ/หรือรายงานการ
สงนกัเรียนไปยังผูเชีย่วชาญ
ภายนอก 

- บันทึกการสงตอ  

ผลผลิต (Output) 
9. นักเรียนสามารถเรียนรู
ไดตามศักยภาพ 

 9.1 นักเรียนรูความถนัด 

ระดับที่ 1 นักเรียนรูความถนดั 
ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเดน จุดดอยของตนเอง 
ระดับที่ 2 นักเรียนไดเขารวม

- ระเบียนสะสม 
- แฟมพฒันางาน 
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ความสามารถ ความสนใจ 
จุดเดน จุดดอยของตนเอง
พรอมที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ 
 

กิจกรรมตามความถนัด 
ความสามารถ ความสนใจ  
ระดับที่ 3 นักเรียนมพีัฒนาการ
ดานความถนดั ความสามารถ 
หรือมีผลงานที่ปรากฏถงึความ
ถนัดฯ 
 

 9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผานเกณฑ
การประเมนิตามหลักสูตร
ทุกรายวิชา 
 

ระดับที่ 1 จํานวนนกัเรียนตํ่า
กวารอยละ 70 ผานเกณฑการ
ประเมินฯ 
ระดับที ่2 จํานวนนกัเรียน
ระหวางรอยละ 70 – 89 ผาน
เกณฑการประเมินฯ 
ระดับที่ 3 จํานวนนกัเรียนต้ังแต
รอยละ 90 ข้ึนไป ผานเกณฑการ
ประเมินฯ 

- ระเบียนผลการเรียน  

10. นักเรียนมสุีขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
สามารถปรับตัวเขากับ
สังคมและส่ิงแวดลอมได
อยางเหมาะสม 
 10.1 นักเรียนมีพัฒนาการ
ดานน้ําหนกัและสวนสูง
ตามเกณฑมาตรฐานของ
เด็กไทย 

ระดับที่ 1 นักเรียนรูน้าํหนักและ
สวนสูงของตนตามเกณฑ
มาตรฐานของเด็กไทย 
ระดับที่ 2 นักเรียนทาํกิจกรรมที่
ทําใหมีน้าํหนกัและสวนสูงตาม
เกณฑมาตรฐานของเด็กไทย 
ระดับที่ 3 นักเรียนต้ังแตรอยละ 
80 ข้ึนไป มีดานน้ําหนักและ
สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของ
เด็กไทย 

- รายงานการประเมิน
สุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกาย 

 

 10.2 นักเรียนมีความ
มั่นคงทางอารมณและมี

ระดับที่ 1 นักเรียนรูจักอารมณ
และการควบคุมอารมณของตน 

- รายงานการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ
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สัมพันธภาพทีดี่กับผูอ่ืน และการสรางสัมพันธภาพทีดี่กับ

ผูอ่ืน 
ระดับที่ 2 นักเรียนพฒันาตนเอง
ใหมีความมัน่คงทางอารมณและ
มีสัมพนัธภาพที่ดีกับผูอ่ืน 
ระดับที่ 3 นักเรียนมีความม่ังคง
ทางอารมณและสัมพนัธภาพที่ดี
กับผูอ่ืน 

(E.Q.) /การประเมิน
พฤติกรรม(SDQ)  

 10.3 นักเรียนไมเสพส่ิง
เสพติด รวมทัง้ไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด 

ระดับที่ 1 นักเรียนมีความรู
ความเขาใจ เร่ืองภัยของส่ิงเสพ
ติด รวมทัง้ไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด 
ระดับที่ 2 นักเรียนไมใชส่ิงเสพ
ติด รวมทัง้ไมแสวงหา
ผลประโยชนจากส่ิงเสพติด
ทั้งหมด 
ระดับที่ 3 นักเรียนชักชวนให
ผูอ่ืนไมใชส่ิงเสพติด รวมทั้งไม
แสวงหาผลประโยชนจาก 
ส่ิงเสพติด 

- รายงานปญหา
พฤติกรรมนกัเรียน 

 

11. นักเรียนมคีวามเปนอยู
ดานเศรษฐกจิและการ
ดําเนนิชีวิตที่เหมาะสม 
 11.1 นักเรียนมีความใช
จายเพียงพอในการศึกษา
เลาเรียน 

ระดับที่ 1 นักเรียนรูจักสถานะ
ทางเศรษฐกิจของตนตามความ
เปนจริง 
ระดับที่ 2 นักเรียนรูจักวธิีใชจาย
อยางพอเพียงตามความจําเปน   
ระดับที่ 3 นักเรียนมนีิสัย
ประหยัดและอดออม 
 

- ระเบียนสะสม  
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 11.2 นักเรียนสามารถ
หลีกเล่ียงและปองกนั
ตนเองใหพนภัย 
 

ระดับที่ 1 นักเรียนรูภัยอันตราย
ตาง ๆ ที่มีในสงัคม 
ระดับที่ 2 นักเรียนรูจักวธิีการ
หลีกเล่ียงภัยอันตรายที่มีใน
สังคม 
ระดับที่ 3 นักเรียนสามารถ
หลีกเล่ียงและปองกนัตนเองให
พนภัยอันตรายได 
 
 

- รายงานสรุปผลการดูแล
ชวยนักเรียน 
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