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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิโครงการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน      
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม  เขต 3  โดยใช CIPP Model
กลุมตัวอยางไดแกคณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 162  คน  และนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1- 6   จํานวน 364  คน   โดยเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็น และ
ปลายเปด  ขอมูลที่ไดนํามาหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และความถี่   
                ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้
                ผลการประเมินตามรูปแบบการประเมิน CIPP  ของ Stufflebeam  มี  4  ดาน ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี  2  ดาน  ระดับพอใช  2  ดาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
                ดานสภาพแวดลอมโดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับดี โดย
คณะกรรมการเห็นความสําคัญ ความจําเปน  และประโยชนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน      
                ดานปจจัย โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับพอใช   โดย     
โรงเรียนมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ  อัตราสวน
ระหวางครกูับนักเรียนสามารถปฏิบัติได 1 : 20    คณะกรรมการสวนใหญมีความรูความเขาใจ      
ในระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน แตโรงเรียนยังไมไดสนับสนุนงบประมาณในการไปเยี่ยมบาน
นักเรียนใหกับครูที่ปรึกษา 
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 ดานกระบวนการ   โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับ    พอใช    
โดยครูที่ปรึกษาไดทําความรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล ทําการคัดกรองนักเรียน  รวมทั้งมีการ 
สงเสริมนักเรียนปกติและนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา   
   ดานผลผลิต  โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัตไิดผลในระดบัดี   โดยพบวา  
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  สงผลใหความสัมพันธระหวางครูกบันักเรียนเปนไปดวยดี        
นักเรียนไดรับการปองกันและแกไขปญหาไดดีขึ้น  รวมทั้งไดรับการสงเสริมใหแสดงออกตาม
สภาพของตนเอง     และคณะกรรมการเหน็วาโครงการที่ดําเนินการอยูปฏิบัติไดผลในระดับดี         
ซ่ึงหมายความวาโรงเรียนควรจะดําเนินโครงการนี้ตอไป 
 สวนผลการประเมินตามกรอบการดําเนินงานของครูที่ปรึกษามี  5 ดาน ในภาพรวม     
อยูในระดับดี  3  ดาน  และพอใช 2  ดานดังรายละเอียดตอไปนี ้
 ดานการรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคลและการคัดกรอง   โดยรวมพบวาการดําเนินงานใน
ดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับพอใช    โดยนกัเรียนเหน็วาครูที่ปรึกษาไดทําความรูจักนักเรยีนเปน     
รายบุคคลเพื่อทําการคัดกรอง ไดผลในระดับดี  มีการไปเยี่ยมบานนักเรียนในบางครั้ง  แตมีความ         
คิดเห็นทีแ่ตกตางกันในประเด็นเกีย่วกับการตรวจสุขภาพจากครูที่ปรึกษาหรือโรงเรียน   
 ดานการสงเสริมนักเรียน โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัตไิดผลในระดบัดี 
โดยนักเรียนไดรับคําแนะนําดานการเรียนจากครูที่ปรึกษาในระดับดี  กิจกรรมโฮมรูมที่จัดเปน
ประโยชนตอนักเรียน  และครูที่ปรึกษาไดใหคําแนะนํานกัเรียนรูจักปองกันตนเองใหพนภยัจาก
บุคคลและสังคมภายนอก     
 ดานการปองกนัและแกไขปญหา  โดยรวมพบวาการดําเนินงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลใน
ระดับดี  โดยนักเรียนไดรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูที่ปรึกษาไดใหคําแนะนําเกีย่วกับปญหาและ
โทษของสารเสพติด 
 ดานการสงตอ   โดยรวมพบวาการดําเนนิงานในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดับพอใช  โดย
ครูที่ปรึกษามีการประสานงานติดตามครทูี่รับชวงเพื่อดแูลแกไขนักเรยีนที่ถูกสงตอ    
 ดานผลการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยรวมพบวาการดําเนินงาน       
ในดานนี้ปฏิบัติไดผลในระดบัดี โดยนักเรียนเห็นวาโครงการนี้ปฏิบัติไดผลเปนอยางดี  มีประโยชน
สําหรับนักเรียน  สมควรที่จะดําเนนิตอไป         
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ABSTRACT 
  

The purposes of this study were to evaluate the Students Advising and Helping System  
Project in Secondary Schools Attached to the Office of Chiang Mai Educational Service Area 3.  
The CIPP Model of Stufflebeam known as Context, Input, Process, and Product was used to 
evaluate the project.  The sample of this study included the 162 committees of the Students 
Advising and Helping System, and 364 students from the  8 secondary schools which were 
attached to the Office of Chiang Mai Educational Service Area 3.     The instruments used in this  
study were the check list, the  rating scale  and open- ended questionnaires. The obtained data 
were analyzed  in percentage, mean,   standard deviation and frequency.   The study could be 
summarized as follows;  

As regards Context,  it was found that the environments were rated at a high level. 
The committees aware the important and needs of the Students Advising and Helping System  

As regards Input, it was found that the Input  were rated at a medium  level. 
The schools have the order for the committees and also write their duties for advising and helping 
students.   The rate of a teacher per student can be 1 : 20, and  most of the committees understand  
the system quite well, but the problem is that the schools do not support the teachers in visiting 
the students’ home.   
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6.  As regards Process,  it was found that the process  was rated at a medium  level. 
The teachers do the survey , visited their students’ homes to classify and know each student in 
their classroom.   They also support their students  to act in the good and right way which is 
suitable for themselves.   
 As regards  Product,  it was found that the product  was rated at a high level.  The 
relationship between the teachers and students were very well. The students were helped  to avoid 
and solve the problem they had.  They also agreed that the project  run well, which  means that  
they should continue   running  this project for students.    

   In the other hand,  the result of the evaluate of the students ideas towards the  Students 
Advising and Helping System by using the procedure of the Students Advising and Helping 
System which was introduced by the Department of Mental  Health were  summarized as follows;  

As  regards Knowing individual student,  it was found that the teachers were  rated at a 
medium level.  The students said that their teachers visited them at home sometimes. But they had 
contrast ideas toward the checking health of the  students. 

As  regards Supporting student,  it was found that the teachers were  rated at a  high level.   
Students were suggested  and guided in studying from their teachers.  Moreover  they  considered  
that the activities held in the classroom were useful for themselves.   They were taught how to 
avoid the violent evidence from the people in family , school or other societies.     

As  regards Preventing and Solving the Problem ,  it was found that the teachers and 
school  were  rated at a  high level.  The students had opportunity to join the activities provided 
for students in school.    Moreover the students told that their teachers taught  them about the 
drugs  and how to say no to it . 

As  regards Transfer System,  it was found that the teachers and school  were  rated at a  
medium  level.  They said that teachers and school send the students that they could not control or 
solve the problem to other  people both in school and outside school. 
            As  regards of the Product of the System,  it was found that the students commented that 
they were very appreciated the system.  They said that the school had done a good job  for  the 
system.  They all agreed that the school should continue running  this program because they  
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thought  that the Project of Students Advising and Helping System was very useful for 
themselves.     
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