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ชื่อเรื่อง  :  การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราช 
              ปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563    
ชื่อผู้ประเมิน  :  นางสาวเพียงใจ  หงส์ทอง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  วิทยาฐานะ  ผู้อ านวยการ 
                    ช านาญการพิเศษ  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                   อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส านักงาน 
                    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีที่ประเมิน  :   ปีการศึกษา  2563 
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      การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563  โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  
                1.  เพ่ือประเมินสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context Evaluation) โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 
2563   
                2.  เพ่ือประเมินปัจจัยน าเข้า(Input Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563   
                3.  เพ่ือประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation) การประเมินโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  ปีการศึกษา 2563   
                4. เพ่ือประเมินผลผลิต (Product Evaluation) โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563  ได้แก่ 
                     4.1 ผลผลิตโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563  เกี่ยวกับคุณภาพของการด าเนินการ 

                     4.2  ผลผลติโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563  เกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักเรียน 
                     4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563   

           4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ปีการศึกษา 2563   
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             ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 119 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 13 คน ผู้ปกครอง จ านวน 369 คน นักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 116 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 จ านวน  124 คน และนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ านวน 66 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 807 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบประเมินสภาพแวดล้อม จ านวน 15 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบประเมินปัจจัย
น าเข้า จ านวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ จ านวน 88 ข้อ  ฉบับที่ 4 แบบ
ประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับคุณภาพของการด าเนินการ จ านวน 53 ข้อ ฉบับที่ 
5 แบบประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญา
นุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักเรียน จ านวน 15 ข้อ ฉบับที่ 6 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน แบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 10 ข้อ และ
ฉบับที่ 7 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ชนิด 5 
ระดับของลิเคิร์ท จ านวน 10 ข้อ  ผลการประเมิน  พบว่า 

             1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563  ในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน             
ซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินที่จะด าเนินการต่อไป  
             2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563  ในด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ตามความคิดเห็น
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ผ่านเกณฑ์            
การประเมิน ซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์การประเมินที่จะ
ด าเนินการต่อไป 
              3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563 ในด้านกระบวนการ(Process) ตามความ
คิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป   
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             4.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย  
4  ประเด็น  ได้แก่ 
                 4.1 ผลการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับคุณภาพของ                
การด าเนินการตามโครงการ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
                 4.2 ผลการประเมิน โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563 เกี่ยวกับผลที่เกิดกับนักเรียน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47   
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 
                  4.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 ผ่านเกณฑ์การประเมิน                   
ซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป 

                  4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งก าหนดไว้ที่ค่าเฉลี่ย 3.50 
 

 
 

 


