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ชื่อผลงาน  รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การ
   แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
   มัชฌิม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
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 การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model พร้อมทั้งประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation) และความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประชาการในการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนร่วม
ด าเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 5 คน ครูผู้สอนจ านวน 114 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
15 คน นักเรียน จ านวน 2,481 คน และผู้ปกครอง จ านวน จ านวน 2,481 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 
จ านวน 5 คน ครูผู้สอนจ านวน 92 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 คน นักเรียน จ านวน 
335 คน และผู้ปกครอง จ านวน จ านวน 335 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 781 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ ค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละคะแนน
เฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการประเมินพบว่า 
 1. การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation : C) เกี่ยวกับความต้องการ ความจ าเป็น ความ
เป็นไปได้ ความสอดคล้อง และการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามความเห็นของผู้บริหาร 
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวมชัดเจน น าไปปฏิบัติได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก( X ̅= 4.14 , S.D. = 0.58 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input Evaluation : I) เกี่ยวกับการน าปัจจัยเข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ด้านอาคาร
สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน ตามความเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา 
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
19)  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มี
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
( 𝑋 ̅= 4.04 , S.D. = 0.61 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 



 3.การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) เกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ด้าน
กระบวนการด าเนินกิจกรรมการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านกระบวนการคัดกรองนักเรียน ด้าน
กระบวนการส่งเสริมนักเรียน ด้านกระบวนการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข ด้านกระบวนการส่งต่อนักเรียน 
ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ  ตามความเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( 𝑋 ̅= 4.16 , S.D. = 0.59 ) ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 4. การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) เกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผลผลิต
เกี่ยวกับการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลผลิตเกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียน ผลผลิตเกี่ยวกับการส่งเสริม
นักเรียน ผลผลิตเกี่ยวกับ การป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข ผลผลิตเกี่ยวกับการส่งต่อ ตามความเห็นของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( 𝑋 ̅= 4.14 , S.D. = 0.63 ) ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
 5. การประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation : I) เป็นการประเมินผลกระทบ และความพึง
พอใจผลการด าเนินสถานศึกษา โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามความเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครองโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( 𝑋 ̅= 4.38 , S.D. = 0.69 ) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 


