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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

ชื่อผู้ศึกษำ นายศตวุธ  หรือโอภาส 
ต ำแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
หน่วยงำน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ปีกำรศึกษำ 2565 
 

    รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้ เรียนด้วยระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือประเมินผลด้านบริบทของการด าเนินโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมรา
ชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 2) เพ่ือประเมินผลด้านปัจจัย
น าเข้าของการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
2 3) เพ่ือประเมินผลด้านกระบวนการของการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 4) เพ่ือประเมินผลด้านผลผลิตของการด าเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และ 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมินระยะที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 9 คน รวมทั้งหมด 20 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินระยะที่ 2  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน 9คน ครูผู้สอน (จากส่วนที่เหลือจากการเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) จ านวน 57คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 8 คน รวมทั้งหมด 77 คน 3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมินระยะที่ 3 ได้แก่ 3.1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มสาระหารเรียนรู้ จ านวน 
29 คน ครูผู้สอน (จากส่วนที่ เหลือจากการเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) จ านวน 57 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 8 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 



(ข) 

Sampling) 3.2) นักเรียน จ านวน 335 คน โดยการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง 
Krejcie & Morgan จากนั้นใช้วิธีการเทียบสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น
และการสุ่มอย่างง่าย และ 3.3) ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 335 คน โดยเทียบสัดส่วน ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ
นักเรียน 1 คน ตามจ านวนนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและท าการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินเป็นแบบสอบถาม จ านวน 6 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลกำรประเมิน พบว่ำ  
 1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า สภาพแวดล้อมของโครงการ ในด้านความต้องการจ าเป็นของ
โครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ และวัตถุประสงค์โครงการ โดยภาพรวมมีความสอดคล้อง ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และความพอเพียงด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก 
 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process) ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน
ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ในด้านการวางระบบบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
จ าแนกคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา การส่งต่อ
นักเรียน การนิเทศติดตาม ประเมินผลและรายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 4. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) ของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยภาพอยู่ในระดับมาก 
 6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการด าเนินโครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พบว่า โดยภาพอยู่ในระดับมาก 
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Executive Summary 
 

Title            Assessment report of student development and quality enhancement 
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Benchamarajalai School The Secondary Education Service Area Office Area 
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  Assessment report of student development and quality enhancement 
project with student support system at Nawaminthrachinuthit Benchamarajalai Schoo The 
Secondary Education Service Area Office Area Bangkok 2. Objectives are as follows: 1) To 
assess the context of the implementation of the project to develop and enhance learner 
quality with the student support system at Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. 
The Secondary  Education Service Area Office Bangkok 2. 2) To assess the inputs of the 
implementation of the project to develop and enhance learner quality with the student 
support system at Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The Secondary Education 
Service Area Office Bangkok 2.  3) To evaluate the process of implementing the project to 
develop and enhance learner quality with the student support system at 
Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The Secondary Education Service Area Office 
Bangkok 2. 4) To assess the roductivity of the implementation of the project to develop 
and enhance learner quality with the student support system at Nawamintrachinuthit 
Benjamarachalai School. The Secondary Education Service Area Office Bangkok 2. And 5) To 
study the satisfaction of students and parents towards the implementation of the project 
to develop and enhance learner quality with the student support system at 
Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The Secondary Education Service Area Office 
Bangkok 2. The sample group used in this assessment consisted of 1) the sample group 
used in the. Phase :1 Assessment using the purposive sampling method (Purposive 
Sampling), 3 deputy director of the educational institution, 9 head of the learning subject 
group. and the Board of Basic Education Institutions, totaling 8 people, a total of 20 
people. 2) The sample group used in the evaluation. Phase : 2 Was using a purposive 
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sampling method, 3 deputy directors of educational institutions, 9 heads of learning 
subjects, teachers (from the rest from elected the head of the learning subject group) of 75 
people and the Board of Basic Education Schools of 8 people, a total of 77 people. 3) The 
sample group used in the. phase: 3 Assessment were 3.1) 3 deputy director of the 
educational institute, 9head of the learning subject group, teachers (from the rest from the 
selection of the head of the learning subject group. ) 57 people and 8 basic education 
committees using purposive sampling, a total of 85 people. 3.2) 335 students by random 
sampling by determining the sample size according to the Krejcie & Morgan table, then 
using the method to compare the proportion of the sample from the number of students 
in each grade level and simple randomization, and 3.3) 335 parents of students. By 
comparing the proportion of 1 parent per 1 student according to the number of students 
who were the sample group and did a simple random sampling. The assessment tool was 
6 questionnaires, with a 5-level estimation scale. Data analysis using computer programs. 
The statistics used to analyze the data were percentage, mean, and standard deviation. 
  The evaluation results found that 
  1. Context assessment results of the project for developing and enhancing learner 
quality with the student support system Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The 
Secondary Education Service Area Office Area Bangkok 2. Found that the project 
environment in terms of project needs project feasibility and project objectives. The 
overall picture is consistent. Suitability is at a high level. 

2. The results of the assessment of the inputs of the project for developing and 
enhancing learner quality with the student support system Nawamintrachinuthit 
Benjamarachalai School. The Secondary Education Service Area Office Area Bangkok 2. 
Found that the readiness of personnel involved and the sufficiency of various resources as 
a whole is appropriate and sufficient at a high level 

3. Process evaluation results of the project to develop and enhance learner quality 
with the student support system. Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The 
Secondary Education Service Area Office Area Bangkok 2. Found that the appropriateness 
of the student support system operation process in terms of setting up a management 
system, a student support system getting to know students individually student screening 
classification student promotion and development Prevention, help and troubleshooting 
student referral follow-up supervision Evaluate and report Overall, it is at a high level. 
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4. Product evaluation results of the project for developing and enhancing learner 
quality with the student support system Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The 
Secondary Education Service Area Office Area Bangkok 2. Found that the overall level was 
at a high level. 

5. The results of the study of student satisfaction towards the implementation of 
the project to develop and enhance learner quality with the student support system. 
Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The Secondary Education Service Area Office 
Area Bangkok 2. Found that the picture was at a high level. 

6. The results of a study on the satisfaction of parents of students towards the 
implementation of the project to develop and enhance learner quality with the student 
support system. Nawamintrachinuthit Benjamarachalai School. The Secondary Education 
Service Area Office Area Bangkok 2. Found that the picture was at a high level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 

กิตติกรรมประกำศ 
 

 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของคณะผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้
ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง รวมถึงตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนสามารถจัดท า
รายงานการประเมินโครงการฯ ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ประเมินรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง และ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนว
มินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการเป็นอย่างดีในทุกข้ันตอนจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง และขอขอบใจนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล   ในครั้งนี้ให้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิดให้ความรัก ให้การศึกษา และทุกคนในครอบครัวที่
คอยเป็นแรงผลักดันและให้การสนับสนุนเป็นก าลังใจให้ด้วยดี สุดท้ายขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานและ
เพ่ือน ๆ ที่รักทุกคนที่ให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือ และห่วงใยกันเสมอมา ตลอดจนบุคคลที่ผู้ประเมิน
ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ที่ให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ จนรายงานการ
ประเมินโครงการฯ ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานการประเมินโครงการฯ ฉบับนี้ ขอมอบให้แด่บิดา 
มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพยิ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด           
ผู้ประเมินขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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