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ผู้รายงาน

ปีที่ศึกษา

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน วิทยฐานะ รองผู้อานวยการชานาญการ
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2561
บทคัดย่อ

การศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยใช้ CIPP Model
ของ Daniel L. Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านบริบท (Context Evaluation) เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัย
เบื้องต้น (Input Evaluation) เพื่อประเมินการดาเนินงานด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
และเพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอน นั ก เรี ย น คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและชุ ม ชนโรงเรี ย น
บุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2561 จานวน
100 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อานวยการโรงเรียน 2 คน ครูปฏิบัติการสอน
6 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2559 ห้องละ 10 คน รวม
เป็น 60 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน และชุมชนโดยการเลือกแบบเจาะจง 18 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบบันทึกภาคสนาม (Field Note Study) แบบสัง เกต แบบสอบถาม
เพื่อการประเมิน 4 ด้าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสอบถามและการสัง เกต วิเคราะห์ข้อมูล เชิง
ปริมาณด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่ ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
ในลักษณะการบรรยายสรุป ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้
ผลการประเมิน
การศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการประเมิน พบว่า
1. การประเมินโครงการด้านบริบท (Context Evaluation)
1.1 ข้ อมู ลเชิงคุ ณภาพ พบว่า 1) มีก ารศึกษาความต้ องการจาเป็ นก่อ นการดาเนิ น
โครงการ 2) โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน นักเรียน
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คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 3) การวางแผนการดาเนินงานเน้นการมีส่วนร่วม ระหว่าง
โรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 4) การกาหนด วิสัยทัศน์ พันธุกิจ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายของสถานศึกษาส่งผลต่อความสาเร็จ ในการดาเนินโครงการ 5) เป้าหมายในแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินโครงการ 6) นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนส่ง เสริมสนับสนุนให้มีการ
ดาเนิน โครงการในโรงเรี ย น 7) ผู้ บ ริห ารให้ ค วามสาคั ญ และให้ ก ารส่ ง เสริ มสนั บสนุ น การดาเนิ น
โครงการ 8) บุค ลากรทุ กคนในโรงเรี ยนทราบและเข้ าใจถึง วัต ถุป ระสงค์ การดาเนิ นโครงการ 9)
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เหมาะสม ส่งผลต่อความสาเร็จของการดาเนินโครงการ 10) ชุมชน
องค์กรท้องถิ่น เห็นความสาคัญและให้การส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในการดาเนินโครงการ
1.2 ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า จากรายการประเมิ น จ านวน 10 ข้ อ ในภาพรวม
มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x = 4.57 และ S.D. = 0.49) โดยที่ “มีบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ
และ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ การดาเนินโครงการ” มีค่า x สูงสุด เท่ากับ 4.65 และ “นโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการดาเนินโครงการในโรงเรียน” x ต่าสุด เท่ากับ 4.40
2. การประเมินโครงการด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
2.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า 1) การบริหารจัดการในการดาเนินโครงการสอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษา 2) บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
3) บุ ค ลากรที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของโครงการได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ความเข้ า ใจกระบวนการ
ของการดาเนิ นโครงการ 4) บุคลากรทุก คนในโรงเรีย นดาเนิ นโครงการตามวิธีการและขั้ นตอนที่
กาหนดอย่างเป็นระบบและถูกต้อง 5) บุคลากรที่ร่วมดาเนินโครงการมีจานวนเพียงพอกับกิจกรรม
ของโครงการ 6) มีการจัดสรรเวลาในการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 7) มีการวางแผน
บริหารเวลาที่ได้รับจัดสรรอย่างเหมาะสม 8) มีการจัดงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อการใช้ดาเนิน
กิ จ กรรมอย่ า งเพี ย งพอ 9) โรงเรี ย นได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการด าเนิ น โครงการ
จากชุมชนและองค์กรอื่น 10) มีการวางแผนบริหารงบปราณที่ได้รับจัดสรรอย่างเหมาะสม
2.2 ข้ อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า จากรายการประเมิ น จ านวน 10 ข้ อ ในภาพรวม
มีความเหมาะสม มาก ( x = 4.47 และ S.D. = 0.42) โดย “บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินโครงการ” มีค่า x สูงสุด เท่ากับ 4.63 และ “โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการดาเนินโครงการจากชุมชนและองค์กรอื่น” x ต่าสุด เท่ากับ 4.32
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3. การประเมินโครงการด้านกระบวนการ (Process Evaluation)
3.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า 1) สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิเคราะห์ตนเอง (Situation
Analysis) ก่อนการวางแผนการดาเนินโครงการ 2) คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 3) มีการประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ โดยการมีส่วน
ร่ว มระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร ครู ป ฏิ บั ติ ก ารสอน คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ชุ ม ชน และบุ ค ลากรอื่ น ที่
เกี่ย วข้ อง 4) บุค ลากรในสถานศึก ษาทุ กคนมี ส่ว นร่ วมในกระบวนการของการด าเนิน โครงการ
5) สถานศึ ก ษามี ก ารแจ้ ง ปฏิ ทิ น กิ จ กรรมของโครงการแก่ ค รู แ ละบุ ค ลากรทุ ก คน 6) ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการของกิจกรรมของโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อความสาเร็จใน
การดาเนินโครงการ 7) สถานศึกษานาผลการประเมินการดาเนินกิจกรรมของโครงการมาปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบริบทของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน 8) การสร้างเครือข่ายและการร่วมกิจกรรม
ของโครงการท าให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ร ะหว่ า งบุ ค ลากร
9) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึ กษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการกากับติดตาม
การดาเนินโครงการ 10) เมื่อสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานการ
พัฒนาโครงการ
3.1 ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า จากรายการประเมิ น จ านวน 10 ข้ อ ในภาพรวม
มีความเหมาะสมมาก ( x = 4.49 และ S.D. = 0.54) โดย “มีการประชุมวางแผนการดาเนิน
โครงการ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุ มชน
และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง” มีค่า x สูงสุด เท่ากับ 4.61 และ“การสร้างเครือข่ ายและการร่วม
กิจกรรมของโครงการทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้ างเสริมประสบการณ์ระหว่างบุคลากร”
มีค่า x ต่าสุด เท่ากับ 4.34
4. การประเมินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation)
4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า 1) ผลการดาเนินโครงการส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจานวน
นักเรียนในแต่ละปีการศึกษา 2) โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้น 3) โรงเรียนได้รับการยอมรับจากสถานศึก ษาอื่นและเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน 4) โรงเรียน
ได้รับรางวัลเนื่องจากผลที่เกิดจากการดาเนินโครงการ 5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาแนวทางการ
ดาเนินงานของโรงเรียนไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆ มากขึ้น 6) ครูได้รับการยอมรับและได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรในการขยายผลให้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานอื่น 7) ครูและนักเรียนเกิดความรักและ
ศรัทธาองค์กรมากขึ้น 8) สถานศึกษามีเอกลักษณ์และผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกิดจาก
การดาเนินโครงการ 9) ครูได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ มากขึ้น 10) ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน
นักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ
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4.2 ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ พบว่ า จากรายการประเมิ น จ านวน 10 ข้ อ ในภาพรวม
มีความเหมาะสม มาก ( x = 4.46 และ S.D. = 0.58) โดย “ครูได้รับรางวัลดีเด่นในระดับต่างๆ มาก
ขึ้น” มีค่าสูงสุด เท่ากับ 4.58 และ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาแนวทางการดาเนินงานของ
โรงเรียนไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆ มากขึ้น” มีค่า ต่าสุด เท่ากับ 4.29
นอกจากนี้จากการดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการดัง กล่าว ยังได้ส่ง ผลกระทบต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอน นักเรียน โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ดังนี้
ผลที่เกิดกับผู้บริหาร
ผู้บริหารมีภาวะผู้นา เน้นความสาคัญในการบริหารงานบริหารทั่วไป สนใจการจัดกิจกรรม
ของโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้ความสาคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูปฏิบัติการสอน
ส่งผลให้ครูปรับพฤติกรรมในการสอน จากที่เคยบอก อธิบาย มาเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
การเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน มีการทางาน
เป็นทีม ร่วมวางแผน ร่วมสังเกตกิจกรรม ร่วมสะท้อนผล ร่วมปรับกิจกรรม วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไปสู่
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองตามแนวทางการดาเนินกิจกรรม
ของโครงการ
ผลที่เกิดกับนักเรียน
นักเรียนมีโอกาสในการแสดงแนวคิดในการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ผู้เรียน กล้าคิด
กล้ า แสดงออกอย่ า งมี เ หตุ ผล สามารถอธิ บ ายถึ ง เหตุ ผ ลของสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนการท างาน
ในการร่วมกิจกรรม สามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองคิดให้ผู้อื่นฟังและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ที่คิด
ต่างจากตน มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้นา มีทักษะชีวิตที่ดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมของนักเรียนสูงขึ้น
ผลที่เกิดกับโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
โรงเรียนมีผลงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นและ
เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน วัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ชุมชน
มีความพึงพอใจในผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจกรรมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงเรียนมากขึ้น

