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การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นักศึกษาของ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ โดยใช้รูปแบบการประเมินซีโป (CPO’s Evaluation Model)  คือ
ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context)  กระบวนการด าเนินโครงการ (Process)  และ
ผลผลิตของโครงการ (Outcome) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ     17 คน คือ 
ผู้อ านวยการ 1 คน รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จ านวน 1 คน   และครูที่ปรึกษา 
จ านวน 15 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 -3 จ านวน 166 คน นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 จ านวน 63 คน ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา จ านวน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสังเกตและวิเคราะห์
เอกสารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การประเมินปัจจัยพ้ืนฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่า ลักษณะของโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความต้องการจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมในปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ของโครงการมี
ความสอดคล้องกับบริบทของสังคม ส่วนความเป็นไปได้ของโครงการ ความพร้อมและทรัพยากรอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 2. การประเมินกระบวนการด าเนินโครงการ โดยรวมพบว่าการด าเนินงานด้านนี้อยู่ในระดับ  ปาน
กลาง โดยครูที่ปรึกษาได้ท าความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าการคัดกรองนักเรียน รวมทั้งมีการส่งเสริม
นักเรียนกลุ่มปกติและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และส่งต่อนักเรียน 
 3. การประเมินผลผลิตของโครงการ โดยรวมพบว่าการด าเนินงานด้านนี้อยู่ในระดับปานกลาง และ
คุณลักษณะของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 จากผลการประเมินในแต่ละด้าน ท าให้สามารถสรุปผลการประเมินภาพรวมได้ว่ าการด าเนินงาน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ได้ผลในระดับปานกลาง และโครงการมีประโยชน์ส าหรับนักเรียน 
สถานศึกษาควรจะด าเนินโครงการนี้ต่อไป 
 ดังนั้นเพ่ือให้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีขึ้นจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยมี
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมน าโครงการไปปฏิบัติพร้อม
ประเมินโครงการขณะด าเนินงาน และติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



Research title: An Evaluation of students Nurturning System Project. Students at Phrae 

College of Agriculture and Technology. Year of Education 2016 

Researcher: Mr.Somkiat  Sathit. 

Place of Education: Phrae College of Agriculture and Technology. 

Year of Education: 2016 

 

 The purpose of this study were to evaluate the operation of the student 

nurturing system at Phrae College of Agriculture and Technology by using CPO’s Model. The 

evaluation model C Pau (CPO's Evaluation Model) is the fundamental environmental project 

(Context). The implementation of the project (Process) and the output of the project 

(Outcome). The subjects in this study were responsible for 17 of those. Director of the first, 

Deputy Director of Student Affairs Development and 15 counseling teachers, 166 Vocational 

students during years 1-3, 63 Diploma students during year 1-2 and 15 student parents were 

used in this research, including interviews with the 3 questionnaires, and document analysis 

and observation of student nurturing system. The statistics used in data analysis were mean 

and standard. 

 The results of this study were as follow : 

          1. Context Environmental of this project showed that an Evaluation of 

Students Nurturing System Project were necessary for current society and  objectives were 

related to the context changes of societies. The need assessment, readiness and resources 

was rated at the medium level. 



     2. Process of performance while operating the project showed that the 

outcome and rated at the medium level. The teachers survey and classify to know each 

student in their classroom. They also support to act in the good and right way which is 

suitable for themselves, Preventing and Solving the problem and Transfer system.  

  3. Outcome of project as a whole showed that the outcome was rated at the 

medium level. The student’s characteristic of the project which attained the objectives of 

the project. 

  In conclusion, the Evaluation of students Nurturning System Project was 

medium level effectiveness. The college should continue running this project because it 

very useful with students and to generate more efficiency in the future. 

  So we need to establish the An Evaluation of students Nurturning System 

Project. For the organization should involve this project should be attended to improve this 

project by revised the process. Should be set up concrete project, evaluate when use 

project and on going program evaluation, it will increase this project effectiveness and 

efficiency. 

 

 

 

 


