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บทคัดย่อ 

  
 การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อ
ประเมินโครงการด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และประเมินความพึงพอใจ                 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน                    
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 14 คน ได้จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan 
และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  3) ครู จ านวน 108 คน ได้จากการเปิดตารางของ 
Krejcie and Morgan และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ซึ่งใช้ครูที่ปรึกษาระดับช้ันเรียน
เป็นหน่วยของการสุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธี จับฉลาก 4) นักเรียน จ านวน 346 คน ได้จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan และสุ่มแบบ              
แบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ซึ่งใช้ระดับช้ันเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นสัดส่วน และใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก และ 5) ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 346 คน ได้จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan และสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified 
Random Sampling) ซึ่งใช้ระดับช้ันเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน และใช้วิธี
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธี จับฉลาก เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม ได้แก่
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 4 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และสถิติท่ีใช้ คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า 

 1.  ผลการประเมินบริบท ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน             
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
พบว่า ด้านความต้องการจ าเป็นของโครงการ ด้านความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านความเหมาะสม                       
ของวัตถุประสงค์โครงการ และด้านความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด                     
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู ผลการประเมินโดยภาพรวม                      
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 2.  ผลการประเมินปัจจัยน าเข้า ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
พบว่า ด้านความพร้อมของบุคลากร ด้านความเพียงพอของงบประมาณ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 
ด้านความเหมาะสมของการบริหารจัดการโครงการ ด้านหน่วยงานท่ีสนับสนุนโครงการ ตามความคิดเห็น                    



 
 

ของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม                 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 3.  ผลการประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564  
พบว่า การด าเนินงานตามแผน ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นด าเนินการ                
ขั้นประเมินผล และขั้นปรับปรุงแก้ ไข และการจัดกิจกรรมตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                          
ของครูที่ปรึกษาและโรงเรียน ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อนักเรียน ตามความคิดเห็น              
ของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4.  ผลการประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน                  
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
พบว่า ผลการด าเนินกิจกรรมโครงการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียน                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู                
และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ในระดับ              
ดีขึ้นไป ร้อยละ 96.60  

5.  ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2             
ปีการศึกษา 2564 ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินโดยภาพรวม                 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด        


