ก
ชื่ อผลงาน

ผู้รายงาน
ปี ทีร่ ายงาน

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ
5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 14
ปี การศึกษา 2561-2562
นายถาวร เวชจันทร์
ตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.14
ปี การศึกษา 2561-2562

บทสรุป
รายงานการประเมิ น โครงการพัฒ นาโรงเรี ยนเสริ ม สร้ างคนดี โดยใช้ กิ จกรรมนิ เทศ 5
ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 14 ปี การศึกษา 2561-2562
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปัจจัยของโครงการ 2) ประเมินกระบวนการดาเนินโครงการ 3) ประเมิน
ผลผลิตของโครงการ และ4) ประเมินผลลัพท์ของโครงการ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ปี การศึกษา 2561 และ
ปี การศึ กษา 2562 จานวน 51 คน ครู ปี การศึ กษา 2561 จานวน 317 คน ปี การศึ กษา 2562 จานวน
303 คน และเครื อข่ ายการนิ เทศการศึ กษา ปี การศึ กษา 2561 และปี การศึ กษา 2562 จานวน 20 คน
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามที่ มี ลกั ษณะเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่ า
5 ระดับ จานวน 7 ฉบับทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือโดยใช้โปรแกรม SPSS Version
18 ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แต่ละฉบับระหว่าง 0.84-0.90 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินปั จจัยนาเข้าโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ 5
ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี การศึกษา 2561-2562
ตามความคิ ดเห็ น ของเครื อข่ ายการนิ เทศ ได้คะแนนเฉลี่ ย 15 คะแนน ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น
เมื่ อพิ จารณารายด้าน ปี การศึ กษา 2561 และปี การศึ กษา 2562 พบว่า ด้านความพร้ อมของบุ คลากร
อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X =3.96, S.D.= .33 และ X = 4.70, S.D.= .47) ได้คะแนนเฉลี่ย 3
คะแนน ผ่านการประเมิ นทุ กประเด็นตัวชี้ วดั ด้านความเพียงพอของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก –
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.93, S.D.= .38 และ X = 4.66, S.D.= .47) ได้คะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผ่านการ
ประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั ด้านสื่ อ/เครื่ องมือการนิ เทศ อยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ ย ( X =
3.95, S.D.= .34 และ X = 4.76, S.D.= .41) ได้คะแนนเฉลี่ ย 3 คะแนน ผ่านการประเมิ นทุ กประเด็ น

ข
ตัวชี้ วดั ด้านกิ จกรรมการนิ เทศ อยู่ในระดับมาก – มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ย ( X = 3.97, S.D.= .29 และ X =
4.73, S.D.= .44) ได้คะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั ส่ วนด้านหน่วยงานที่
สนับสนุ นโครงการ อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย ( X = 4.03, S.D.= .31 และ X = 4.79, S.D.=
.41) ได้คะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้วดั
2. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิจกรรม
นิเทศ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี การศึกษา 25612562 ตามความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู โดยรวมทั้ง 2 กลุ่ ม ได้คะแนนเฉลี่ ย 20
คะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผูป้ ระเมิน ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา
2562 พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความคิดเห็ นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยูใ่ นระดับมาก
– มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.91 , S.D. = .21 และ X = 4.75 , S.D.= .14) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน
ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั และครู มีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของโครงการ อยูใ่ น
ระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.86, S.D. = . 23 และ X = 4.78, S.D. = .17) ได้คะแนนเฉลี่ย
20 คะแนน ผ่านการประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั สรุ ปผลการประเมิน ด้านกระบวนการค่าน้ าหนัก
20 % ผลการประเมิ น เมื่ อ เที ย บกับ เกณฑ์ ที่ ก าหนดโดยภาพรวมและทุ ก ประเด็ น ตัวชี้ วัด พบว่า
ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน
3. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการฯ ได้แก่
3.1 ผลการประเมิ น ผลผลิ ตด้านคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาโรงเรี ย น
เสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิ จกรรมนิ เทศ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ ก ษา เขต 14 ปี การศึ กษา 2561-2562 ตามความคิ ดเห็ น ของผู ้บริ หารสถานศึ ก ษา ครู และ
เครื อข่ายการนิ เทศ โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณา
รายกลุ่มผูป้ ระเมิน ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อด้านคุ ณภาพการดาเนิ นงานของโครงการ อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 4.03, S.D. =
.19 และ X = 4.72, S.D. = .37) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมิ นทุ กประเด็นตัวชี้ วดั ครู มี
ความคิดเห็นต่อด้านคุ ณภาพการดาเนิ นงาน อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.93 , S.D. =
.20 และ X = 4.72 , S.D.= .35) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมินทุ กประเด็นตัวชี้ วดั ส่ วน
เครื อข่ายการนิ เทศ/มีความคิดเห็นคุณภาพการดาเนินงาน อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X =
3.80, S.D. = .28 และ X = 4.66 , S.D.= .48) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านการประเมิ นทุ กประเด็น
ตัวชี้วดั
3.2 ผลการประเมิ นผลผลิ ตเกี่ ยวกับ ด้านการมี ส่วนร่ วมของผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในการ
ดาเนิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัด

ค
ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ ก ษา เขต 14 ปี การศึ กษา 2561-2562 ตามความคิ ด เห็ น ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และเครื อข่ายการนิ เทศ โดยรวมทั้ง 3 กลุ่ ม ได้คะแนนเฉลี่ ย 15 คะแนน
ผ่านเกณฑ์ การประเมิ น เมื่ อพิ จารณารายกลุ่ มผูป้ ระเมิ น ปี การศึก ษา 2561 และปี การศึก ษา 2562
พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง อยูใ่ นระดับมาก –
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.77 , S.D. = .46 และ X = 4.68 , S.D.= .33) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน
ผ่านการประเมิ น ทุ ก ประเด็ น ตัวชี้ วดั ครู มี ค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ด้านการมี ส่ วนร่ วมของผู ม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้อง อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.74, S.D.= .61 และ X = 4.77, S.D.= .44) ได้
คะแนนเฉลี่ ย 15 คะแนน ผ่านการประเมิ นทุ กประเด็นตัวชี้ วดั เครื อข่ายการนิ เทศมี ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับด้านการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง อยูใ่ นระดับมาก – มากที่สุด มีค่าเฉลี่ ย ( X = 3.78 ,
S.D. = .49 และ X =4.73, S.D. = .48) ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 15 คะแนน ผ่ า นการประเมิ น ทุ ก ประเด็ น
ตัวชี้วดั
4. ผลการประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการ ได้แก่
4.1 พฤติ ก รรมที่ ส ะท้อ นคุ ณ ลัก ษณะการเป็ นคนดี ที่ เป็ นแบบอย่า งของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึก ษาหลังดาเนิ น โครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิ จกรรมนิ เทศ 5 ลักษณะ
โรงเรี ยนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ปี การศึ ก ษา 2561-2562
ตามความคิ ดเห็ นของครู ได้คะแนนเฉลี่ ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นราย
ด้าน ปี การศึกษา 2561 และปี การศึกษา 2562 พบว่า ด้านจิตสาธารณะ/จิตอาสา อยูใ่ นระดับมาก-มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X = 3.52 , S.D.= .61 และ X = 4.66 , S.D.= .61) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั รองลงมาคือ ด้านความพอเพียง อยูใ่ นระดับปานกลาง –มาก
ที่ สุ ด ( X = 3.50 , S.D.= .63 และ X = 4.62 , S.D.= .61) ได้ ค ะแนน 10 คะแนน ผ่ า นเกณฑ์ ก าร
ประเมินทุกประเด็นตัวชี้วดั ส่ วนด้านความซื่ อสัตย์ อยูใ่ นระดับปานกลาง-มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด
( X = 3.46 , S.D.= .62) และ X = 4.52 , S.D.=.59) ได้ค ะแนนเฉลี่ ย 10 ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ นทุ ก
ประเด็นตัวชี้วดั เช่นกัน
4.2 พฤติ กรรมที่ สะท้อนคุ ณลักษณะการเป็ นคนดี ที่เป็ นแบบอย่างของครู หลังดาเนิ น
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ปี การศึ ก ษา 2561-2562 ตามความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ นรายด้าน ปี การศึกษา
2561 และปี การศึกษา 2562 พบว่า ด้านความพอเพียง อยูใ่ นระดับมาก-มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =
3.60 , S.D.= .58 และ X = 4.75 , S.D.= .47) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น
ตัวชี้ วดั รองลงมาคื อ ด้านมี วินัย และความซื่ อสัตย์ อยู่ในระดับมาก–มากที่สุด ( X = 3.57 , S.D.= .61

ง
และ X = 4.72,4.73 , S.D.= .51,.48) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั
ส่ วนด้านจิตสาธารณะ/จิ ตอาสา อยู่ในระดับมาก-มากที่ สุด มี ค่าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X = 3.56 , S.D.= .57
และ X = 4.72 , S.D.=.53) ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วดั เช่นกัน
4.3 พฤติกรรมที่ สะท้อนคุ ณลักษณะการเป็ นคนดี ที่เป็ นแบบอย่างของนักเรี ยนหลัง
ดาเนิ นโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้ างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ 5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 14 ปี การศึ กษา 2561-2562 ตามความคิ ดเห็ นของครู
ได้คะแนนเฉลี่ ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิ น เมื่ อพิ จารณาจาแนกเป็ นรายด้าน ปี การศึ กษา 2561 และ
ปี การศึ กษา 2562 พบว่า ด้านความพอเพี ยง อยู่ในระดับมาก-มากที่ สุ ด มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( X = 3.56 ,
S.D.= .59 และ X = 4.59 , S.D.= .54) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้ วดั
รองลงมาคื อ ด้านมี วินัย อยู่ในระดับมาก–มากที่ สุ ด ( X = 3.52 , S.D.= .61 และ X = 4.56 , S.D.= .60)
ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์ การประเมิ นทุ กประเด็ นตัวชี้ วดั ส่ วนด้านจิ ตสาธารณะ/จิ ตอาสา
อยู่ ในระดับ ปานกลาง-มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ด ( X = 3.50 , S.D.= .59 และ X = 4.57 , S.D.=.55)
ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วดั เช่นกัน
ข้ อเสนอแนะ
จากการประเมินผลการดาเนินโครงการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้างคนดี โดยใช้กิจกรรมนิ เทศ
5 ลักษณะ โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปี การศึกษา 2561-2562
ครั้งนี้ ทาให้คน้ พบจุ ดเด่ นด้านกิ จกรรมนิ เทศ ที่ ส่งเสริ มให้ผูร้ ับการนิ เทศ และผูเ้ กี่ ยวข้องได้เกิ ดองค์
ความรู ้ในการพัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้างคนดีตามจุดเน้นที่ สพม.14 กาหนด กิจกรรมนิเทศเพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผูร้ ั บการนิ เทศจัดการเรี ยนรู ้ และจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยเน้นให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ จากการ
ปฏิบตั ิ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิดขั้นสู งนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้จากกิจกรรมที่หลากหลายรู ปแบบ
เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และซึ มซับความเป็ นคนดี และกิ จกรรมนิ เทศ เพื่อส่ งเสริ มให้ผูร้ ับการนิ เทศใช้
เครื อข่ าย (Professional Learning Community : PLC) ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่อการนิ เทศการศึ กษา เพื่ อ
พัฒนาโรงเรี ยนเสริ มสร้างคนดีต่อไป
ข้ อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้
1. ศึกษานิ เทศก์ ควรจัดกิ จกรรมประชุ มชี้ แจง ผูเ้ กี่ ยวข้อง และผูร้ ั บการนิ เทศได้เกิ ดองค์
ความรู ้ เกี่ ยวกับนโยบาย และจุ ดเน้นที่ สพม.14 ก าหนด เพื่ อสร้ างความตระหนัก และความเข้าใจ
ร่ วมกัน และจัดกิ จกรรมสนทนากลุ่ม Focus Group เกี่ยวกับแนวทางการเสริ มสร้ างความเป็ นคนดี จาก
กลุ่ มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู และผูป้ กครองเครื อข่ าย อี กทั้งควรจัดกิ จกรรม

จ
ถอดบทเรี ยนวิธี การปฏิ บ ัติที่ ดีในการเสริ มสร้ างความเป็ นคนดี ที่ ภาคภู มิ ใจ และนาสิ่ งดี ดีที่ ได้จาก
กิจกรรม ดังกล่าวมารวบรวมประมวลผลเป็ นสื่ อนิเทศเผยแพร่ อย่างกว้างขวางต่อไป
2. ศึกษานิ เทศก์ ควรจัดกิจกรรมถอดบทเรี ยน การจัดการเรี ยนรู ้ที่โรงเรี ยนสามารถบูรณาการ
ความเป็ นคนดี ไว้ในทุ กกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปประมวล และสังเคราะห์เป็ นรู ปแบบ/เทคนิ ค
การจัดการเรี ยนรู ้บูรณาการความเป็ นคนดีในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่างๆ ไปเผยแพร่ อย่างกว้างขวางโดย
ใช้สื่อนิ เทศเอกสาร หรื อใช้สื่อเทคโนโลยีในรู ปแบบต่างๆ เพื่อการเข้าถึ งของครู อย่างกว้างขวางและ
ทัว่ ถึง
3. ศึ กษานิ เทศก์ ควรนาวิธีการปฏิ บตั ิ ที่ดีของนักเรี ยน ครู หรื อผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ ได้
ดาเนิ นการเสริ มสร้ างความเป็ นคนดี "ผ่านกิ จกรรมโครงงาน" และหรื อ “กิ จกรรมที่ หลากหลาย”
เผยแพร่ อย่างกว้างขวางโดยประมวล รวบรวม เป็ นสื่ อเอกสารในการนิ เทศ หรื อใช้รูปแบบการนิ เทศ
ทางไกล โดยใช้ Facebook Line เว็บบล็อก หรื อเพจ หรื อคลิปวีดิโอ “ถอดบทเรี ยน” เป็ นการเสริ มสร้าง
ขวัญกาลังใจในการนิ เทศ และให้แนวทางการปฏิบตั ิที่ดีที่เป็ นแบบอย่างแก่ผรู ้ ับการนิเทศอย่างแยบยล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อการพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็ นคนดี ของนักเรี ยนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ ความยัง่ ยืน
2. ควรศึกษาผลกระทบของความเป็ นคนดี ที่เป็ นแบบอย่างของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และ
ครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา และนักเรี ยนที่มีต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

