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วันที่ 23 ธันวาคม 2557 คณะศึกษานิเทศก์ของสานักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ออกประเมิน

งานด้านวิชาการของโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) เพื่อตรวจงานด้านวิชาการและให้คาแนะนางานทางด้านวิชาการให้แก่
คณะครูและบุคลการทางการศึกษาของโรงเรียน

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 คณะครูและลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือ - เนตรนารีสามัญของ
โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เข้าค่ายลูกเสือ ร่วมกับโรงเรียนในตาบลโคกสง่า ทั้งหมด 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านคู
ขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านหนองบะ , โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา , และโรงเรียนบ้านหนองแวงมน ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองแวงมน

วันที่ 30 ธันวาคม 2557 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้จัดงานส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานมีการแสดงของนักเรียนในแต่ละชั้นและแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งกันและกัน

วันที่ 9 มกราคม 2558 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสง่า ได้จัดงานวันเด็กให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ซึ่งในงานมีเกม และการแสดงต่างๆ ของเด็กๆ

วันที่ 16 มกราคม 2558 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) ได้เข้าร่วมพิธีวันครู ณ ห้องประชุม
โรงเรียนพล ซึ่งในการได้แจกเกียรติบัตรให้กับครู และมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสนุกสนานให้กับคณะครู
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(สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
รายงานประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทยปีการศึกษา 2556 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ด้านด้วยกัน กล่าวคือ 1) เพื่อ
ประเมินด้านบริบทของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัย
เบื้องต้นโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดาเนินงาน
ของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินผลโครงการแบบซิปป์โมเดล (CIPP
Model) ของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stuffelbeam) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้แก่ ครู จานวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
จานวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ จานวน 117 คน และนักเรียน
กลุ่มที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จานวน 117 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 254 คน สถิติที่ใช้คือ
1) ค่าร้อยละ (Percentage) 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 3) หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) 4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟาของคอนบัค
(Cronbach) และ 5) หาค่าความสอดคล้องของข้อคาถามโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item
Objective Congruence)
ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
พบว่า ผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบท (Context)
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) มีการดาเนินการ
อยู่ในระดับมาก ปรากฏดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ได้จากการสารวจจานวนนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และสารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินงานสรุป ได้ดังนี้
1.1 ผลการสารวจเพื่อหาจานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

จานวน 117 คน จาแนกได้ดังนี้ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 4 คน ดื่มสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 20 คน สูบบุหรี่ 27 คน เล่นการพนัน 22 คน ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
2 คน ชู้สาว 5 คน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ 24 คน ลักขโมยทรัพย์สิน 7 คน พฤติกรรมก้าวร้าว
6 คน คิดเป็นร้อยละ 62.57
1.2 ผลการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมในการดาเนินโครงการโดยส่วนรวมแล้ว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 3.86)
2. ผลการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ
ในการดาเนินโครงการโดยส่วนรวมแล้ว พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09)
3. ผลการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
ในการดาเนินโครงการ โดยส่วนรวมแล้ว พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.05)
4. ผลการประเมินผลผลิตจากการดาเนินงานโครงการสรุปได้ ดังนี้
4.1 พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ สรุปผลจานวน ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจาแนกตามกลุ่มพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พบว่า นักเรียน ที่
มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลงถึงร้อยละ 92.31 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มพฤติกรรมพบว่า ส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมลดลงครบ 100 % ยกเว้น พฤติกรรม ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ การเล่นการพนันและรวมกลุ่มมั่วสุม ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกต่อไป
4.2 ความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินงาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านคูขาด
(สถิตย์อุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดาเนินงาน นักเรียน และ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดาเนินงานตามโครงการ สรุปผล ดังนี้
1) ผลการประเมินจากคณะกรรมการดาเนินงาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลผลิตในการดาเนินโครงการโดยส่วนรวมแล้ว พบว่าหลังดาเนินโครงการมีระดับ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.97)
2) ผลการประเมินจากนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิตใน
การดาเนินโครงการโดยส่วนรวมแล้ว พบว่าหลังดาเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.29 )
3) ผลการประเมินจากผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลผลิต
ในการดาเนินงานตามโครงการโดยส่วนรวมแล้ว พบว่าหลังดาเนินโครงการมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.29)
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ABSTRACT
The purposes of this study were as follow: 1) to evaluate the school’s context of the
students care system, 2) to evaluate the school’s basic input of the students care system, 3) to evaluate
the school’s processes of the students care system, and 4) to evaluate the school’s products of the
students care system by using CIPP Model of Danial L.Stufflebeam.
The samples was selected using specific sample which consisted of 24 teachers,15
school boards,117 parents and students whose behavior is not desirable.All target samples were
254 people. Data were analyzed using 1)Percentage, 2)Mean, 3)Standard Deviation,4) the
reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient formula and 5) The consistency
of the questionnaire using Index of Objective Congruence(IOC).
The results of this study showed that 1) The school’s context of the students care system
surveyed from the operations committee for 117 students whose behavior is not desirable; 4
students who have behavior associated with drug use, 20 Alcohol, 27 smokers, 22 people
gamble, 2 students cause controversy,5 students guilty of sexual misconduct by a student
discipline, 5 students disciplinary action by the school dress code was a mess, 5 students
committed misconduct by students burglary, and 6 students had aggressive behavior.
The percentage of students’ unwanted behavior was 62.57. The evaluation based on the findings
of the operations committee was high level(x=3.86) 2) the assessment of the school’s basic input
of the students care system revealed high in a whole.(x=4.09) 3) the assessment of the school’s
processes of the students care system revealed high in a whole.(x=4.05) 4) the assessment of the
school’s products showed that; Upon completion of this study students unwanted behavior
decreased 92.31 percent, except drinking, smoking and gambling which need to update anymore.
A survey of the operations committee’s opinion revealed high in a whole(x=3.97), the students’
opinion revealed high in a whole(x=4.29), the parents’ opinion revealed high in a whole(x=4.29)
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