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กิตติกรรมประกาศ 

   งานวิจัยเรื่อง หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)  ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงจาก นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะกรรมการสนับสนุนงานวิจัย คณะผู้เชี่ยวชาญ คณะศึกษานิเทศก์ อาสาสมัครพ้ืนที่ อาสาสมัครส่วนกลาง 
และคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนกองทุนการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าปรึกษา
แนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาอย่างสูง ณ 
โอกาสนี้ 

  ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนโรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา 
(สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่ง
ประเทศไทย (สพป.กจ.3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8)  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา(อบจ.1)  โรงเรียน                      
บ้านหนองอ าเภอจีน (อบจ.2)  และโรงเรียนบ้านไร่ป้า (สพป.กจ.3) ที่ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน
เป็นอย่างดียิ่ง 

  ขอขอบคุณศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ(ศบศ.)ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ผู้วิจัยอ้างอิงผลการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการรายงานผล
การนิเทศวันที่ 7-11 กันยายน พ.ศ.2563 มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียน                  
ถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา (สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย (สพป.กจ.3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8) คู่ขนานกับ               
การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 

  งานวิจัยนี้ ได้รับทุนอุดหนุนงบประมาณจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี”ผู้วิจัย
และคณะขอกราบขอบพระคุณยิ่ง 
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 บทที่ 1  
บทน ำ 
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1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราโชวาท  ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาไว้ว่า 
 “...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ  และคุณธรรม
ของบุคคลสังคมและบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน 
สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด...” 
(ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ ได้รับพระราชทานรางวัล วันจันทร์                      
ที่ 27 กรกฎาคม 2524) 
 พระบรมราโชวาทดังกล่าวให้ความส าคัญกับการศึกษาที่สามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
พร้อมในทุกๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2545  มาตรา 4 กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่า เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด จากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และในมาตรา 6 
ให้ยึดหลักว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้  1)  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 2)ให้สังคม              
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้  ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยก าหนด
กระบวนการเรียนรู้มาตรา 7 ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ
กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ  การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย และความรู้                            
อันเป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 :                  
2 - 5)   ซึ่งสอดคล้องกับที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก        
ได้จัดท าและตั้งชื่อรายงานว่า “ Learning : The Treasure Within”แปลว่า “การเรียนรู้ขุมทรัพย์ในตน” 
โดยมีสาระส าคัญตอนหนึ่งกล่าวถึง “สี่เสาหลักของการเรียนรู้” ที่เป็นหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 ลักษณะ ได้แก่  การเรียนรู้เพ่ือรู้ (Learning to Know)  การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้
จริง (Learning to do)  การเรียนรู้เพ่ือที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Live Together)  การเรียนรู้เพ่ือชีวิต 
(Learning to Be) (วิชัย  วงษ์ใหญ่ 2554 : 21) 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้วิจัยและพัฒนาโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา โดยระบุกลุ่มเป้าหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
4 พบว่า ผลการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL)                           
ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 
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ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ด้านนโยบายและโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรยีนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความต้องการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่ชุมชน 
 2.ผลการสร้างแนวทางและพัฒนานวัตกรรมด้านการนิเทศ พบว่า ได้ร่างนวัตกรรมด้านการนิเทศ 
ประกอบด้วย ร่างรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์  ร่างคู่มือการนิเทศเชิงสร้างสรรค์  ร่างแผนการนิเทศ  และ
ปฏิทินการนิเทศ ภายใต้งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี 
(PARE MODEL)   
 3.ผลการนิเทศโดยใช้ นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมด้ านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL) 
พบว่า 
  3.1ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มากกว่าบริบทของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็น
แบบอย่างที่ด ี
  3.2นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน นักเรียนบางคนมี
คุณธรรมอัตลักษณ์ มากกว่าที่ทางโรงเรียนและชุมชนร่วมกันก าหนด นอกจากนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้  

3.3 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และร่วมกับทางโรงเรียนในการ
คิดและสู่การปฏิบัติสู่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีมีความยั่งยืน 

3.4 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  3.5ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร มีคุณธรรมอัตลักษณ์แบบการพัฒนาร่วมวิชาชีพ มิใช่การ
ท างานร่วมกันแบบสั่งการ 
 4. ผลการสรุปและการประเมินการใช้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบการนิเทศ                  
เชิงสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาบุคลากรสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงและ บุคลากรที่มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจใน
การนิเทศรูปแบบนี้เพราะไม่เป็นการเพ่ิมภาระส าหรับครูและประโยชน์ คุณค่าสูงสุดคือ นักเรียนเป็นคนที่ทั้งที่
บ้าน ที่โรงเรียนและที่อ่ืนๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเป็นคนดีที่ยั่งยืน 
 จากเหตุผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์                 
จะขยายผลเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบกับผลการประชุมปฏิบัติการ “การมีส่วน
ร่วมในการติดตาม แนะน า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการ                         
กองทุนการศึกษาในการก ากับของ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี” ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 
2562 ณ โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ท่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้ความส าคัญกับ
ศึกษานิเทศก์ในการช่วยลงมือปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เพ่ือช่วยกันพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง  
 ดังนั้น จึงออกแบบการขยายผลโดยน านวัตกรรมด้านการนิเทศเชิงสร้างสรรค์นี้ต่อยอด โดยศึกษา
สภาพความต้องการด้านการพัฒนาอีกครั้ง พบว่า มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน มีความต้องการ
พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียน การพัฒนานวัตกรรม การจัดท าโครงการ ฯ ซึ่งความ
ต้องการดังกล่าวนั้น มีความจ าเป็นต้องมีคณะท างาน โดยเฉพาะคณะศึกษานิเทศแต่ละเขตพ้ืนที่ที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนการนิเทศประเด็นที่โรงเรียนต้องการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบและตั้งชื่อเรื่อง                
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การวิจัยในการขยายผลครั้งนี้ คือ หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                   
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยขยายผลในโรงเรียน จ านวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน              
3 ลักษณะดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน                     
7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา  อ าเภอศรีสวัสดิ์ (สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียน
บ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย อ าเภอทองผาภูมิ                  
(สพป.กจ.3) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8)   2.โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และโรงเรียน                             
บ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี และ 3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ าเภอ             
ทองผาภูมิ (สพป.กจ.3) ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการสอดคล้อง                      
กับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โรงเรียนในการพัฒนาร่วมกันต่อไป 
  
2. วัตถุประสงค์    
 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานแลละสภาพความต้องการการพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของ
โครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

2.2 เพ่ือยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 

2.3 เพ่ือทดลองใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 

2.4 เพ่ือสรุปและประเมินผลหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
3. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ    

3.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                   
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ที่มีคุณภาพ 
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3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีน าหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ไปใช้ได้อย่างมีระบบ 

  
 

4. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
   4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

 
 4.2 กลุ่มเป้าหมาย 

                กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  ศึกษานิเทศก์คุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ,3 ,4 จ านวน 5 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 คน และ
ศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน 
5. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ใช้ระยะเวลาในการอบรมสร้างองค์ความรู้ จ านวน 2 วัน (27-28 สิงหาคม พ.ศ.2563) และ นิเทศ 
ติดตาม ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน  พ.ศ. 2563  

6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 6.1 หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี หมายถึง หลักสูตรที่ใช้อบรมศึกษานิเทศก์คุณธรรม ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ,3 ,4 จ านวน 5 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8  
จ านวน 2 คน และศึกษานิเทศก์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน โดย
พัฒนาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 

- องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้าน 3 เสาหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 
   - หลักการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   - เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การศึกษาในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การพัฒนานวัตกรรมด้านคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

      6.2 การนิเทศภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  หมายถึง  
การนิเทศติดตามโดยใช้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการนิเทศ ตามแนวทางนวัตกรรมการนิเทศ                    
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                 
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กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ที่เคยใช้กับโรงเรียนกองทุนการศึกษา ปี พ.ศ.2562  โดยการใช้น าผล
สะท้อนความต้องการของผู้นิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้รับการนิเทศ ได้แก่ ครู               
โดยใช้แนวทางการนิเทศเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ให้น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียน                      
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 6.1.1 การวางแผนการนิเทศ (PLAN) 
 6.1.2 การปฏิบัติการนิเทศ (ACTION) 
 6.1.3 การสะท้อนผลการนิเทศ (REFLETION) 
 6.1.4 การประเมินผลการนิเทศ (EVALUATION) 
6.2 โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมในการขยายผลตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนในโครงการ                   

กองทุนการศึกษาสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบด้วย โรงเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 6.2.1 โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน                  

7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา (สพป.กจ.1) จังหวัดกาญจนบุรี   โรงเรียนบ้านไร่  
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย (สพป.กจ.3) 
จังหวัดกาญจนบุรี  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8) จังหวัดกาญจนบุรี 

  6.2.2 โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน 
จังหวัดกาญจนบุรี  

  6.2.3 โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ าเภอทองผาภูมิ (สพป.กจ.3) จังหวัด
กาญจนบุรี 
7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

7.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

7.2 ศึกษานิเทศก์คุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรีมีสมรรถนะการนิเทศโรงเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมเข้าร่วมการใช้แนวทาง
เดียวกัน (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 7.3 โรงเรียนและคณะครู มีความสามารถในการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ และ
โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับ 3 เสาหลักการศึกษา และ 5 กลยุทธ์ 
 7.4 จังหวัดกาญจนบุรีมีเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างองค์กร 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการกอทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) มีบริบทที่เก่ียวข้อง 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี) รายละเอียดดังนี้ 
 1.แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 

     1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
 

           การพัฒนาหลักสูตร โดยทั่วไปจะใช้ค าว่า Curriculum Development ซึ่งหมายถึง                
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย (Goals) เนื้อหาวิชา (Contents) วิธีการสอน (Method of 
Teaching) หรือการปรับปรุงเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง และหลักสูตรจะไม่มีความหมายใด ๆ  หากผู้มีหน้าที่                       
จัดการศึกษาปล่อยไว้ให้เป็นเพียงข้อความอยู่ในคู่มือหลักสูตร  
       Tyler (1950) ได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังขั้นตอนต่อไปนี้คือ 
 1. ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานต้องมีเป้าประสงค์ในการที่จะศึกษาอย่างไร (Educational 
Purposes) 
 2. ประสบการณ์ทางการศึกษาหรือสิ่งที่ได้จากหลักสูตร (Educational Experiences)                       
ที่ต้องการให้เกิดนั้นได้แก่อะไร 
 3. จะจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. เราจะตัดสินว่าการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ทางศึกษาได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทางการ
ศึกษาได้อย่างไร 
 จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler (1950) ให้ความส าคัญกับจุดม่งหมายทางการศึกษา
เป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถไปพัฒนาหลักสูตรที่สามารถปรับใช้ได้ทุกระดับ ในขณะที่ Saylor and 
Alexander(1981) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความหมายที่เด่นชัดที่สุดอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก 
หมายถึง การท าให้ดีขึ้นหรือท าให้สมบูรณ์ขึ้น  และอีกลักษณะที่สอง หมายถึง ท าให้เกิดมีขึ้นหรือกรณีที่ต้อง
สร้างหลักสูตรขึ้นใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิม  ดังนั้น Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30-39) ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการวางแผนหรือพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต  (Goals 1 Objectives and 
Domains) โดยได้ก าหนดขอบเขตของเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนที่ หลากหลายไว้             
4  ประการ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) ความสามารถทางสั งคม (Social 
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Competence) ทั ก ษ ะ ก า ร เรี ย น รู้  (Continued Learning Skills) แ ล ะ ค ว า ม ช า น า ญ เฉ พ า ะ ด้ า น 
(Specialization) 
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Designs) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ขอบเขตจะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจในกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดยพิจารณา
จากข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบันทางสังคมที่สัมพันธ์กับความต้องการ และ
ความสนใจของผู้เรียน  
 ขั้นตอนที่ 3  การน าหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) เมื่อการออกแบบหลักสูตร
เรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ผู้สอนจะมีบทบาทเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตรในส่วนของการเรียนการสอน จะ
พิจารณาเลือกวิธีการสอนที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้เรียนและหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 4  การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นขั้นสุดท้ายของการ
วางแผนหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและครู รวมทั้งผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งเน้นถึงกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรที่รวมถึงการตัดสินใจเรื่องรูปแบบ
การสอนโดยการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรว่าควรมีลักษณะยืดหยุ่น พร้อมให้ข้อเสนอแนะหลายๆ อย่างในเรื่อง
รูปแบบการสอน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งสามารถจะแสดงรูปแบบกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรของ เซเลอร์, 
อเล็กซานเดอร์ และเลวิส ได้ดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
  

การออกแบบหลักสูตร  การน าหลักสูตรไปใช้ 
 

 การประเมินผลหลักสูตร 

 การตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
    ออกแบบหลักสูตรโดย 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
      วางแผนหลักสูตรส าหรบั 

             ศูนย์การศึกษา 
     การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
     การเมืองและสังคมเป็น 

            สิ่งพิจารณาขั้นสุดท้ายส าหรับ 
             การออกแบบหลักสูตร 

 ครูมสี่วนรับผิดชอบการตัดสินใจ 
  เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรยีน 

      การสอนการวางแผนหลักสูตร  
        รวมทั้งทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

  การจัดแหล่งทรัพยากร สื่อ  
      ที่จะส่งเสริมความยืดหยุ่นและ 
    อิสระส าหรับครูและนักเรียน 

 ความรับผิดชอบของคร ู
เกี่ยวกับวิธีการประเมิน 

  ความก้าวหน้าของผู้เรียน 
  การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ 

ประเมินหลักสูตรซึ่งเป็น 
           ความรับผิดชอบของ 

       คณะกรรมการพัฒนาหลักสตู
ข้อมูลการประเมินหลักสตูร 

จะใช้ส าหรับการตดัสินใจ
วางแผนหลักสูตรต่อไป 

 
ภาพที่ 3   รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30) 
  การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของทาบา (Taba) 
 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) มีทั้งหมด ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบวินิจฉัยความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. คัดเลือกเนื้อเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
 4. จัดล าดับเนื้อหา 

เป้าหมายและวัตถุประสงค ์
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 5. คัดเลือกประสบการณ์เรียน 
 6. เรียงล าดับขั้นตอนของประสบการณ์ท่ีควรจะให้ผู้เรียน 
 7. ก าหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ 

 ในล าดับ 7 ขั้นตอน ของ Taba(1962) เป็นแนวทางในการร่างหลักสูตรเท่านั้น ในการพัฒนา
หลักสูตรทาบา Taba(1962)  ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมเติมอีก 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การทดลองหลักสูตรที่สร้างข้ึน 
 2. น าข้อมูลในการทดลองไปพัฒนาต่อ 

 3. พัฒนาแนวทางในการด าเนินงานตามหลักสูตรที่สร้างและตรวจสอบเนื้อหาใน    แต่ละหน่วย
การทดลอง เพ่ือจัดเรียงล าดับ 
 4.  น าไปใช้และเผยแพร่หลักสูตรที่สร้างข้ึนใหม่ เพ่ือน ามาปฏิบัติในห้องเรียนจริงได้ 
 แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของวิชัย วงษ์ใหญ่ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (2538: 77)  ได้เสนอแนวคิดในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรก าหนดจุดมุ่งหมาย หลักการและโครงสร้างและ  การออกแบบ
หลักสูตรขึ้นมา โดยศึกษาจากสภาพปัญหาและความต้องการของสังคมปัจจุบัน  
 2. การยกร่างเนื้อหาสาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียน และแต่ละรายวิชา โดย
ปรึกษาหารือจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา
เป็นผู้ก าหนดจุดมุ่งหมาย จุดประสงค์ท่ัวไป จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือจุดประสงค์การเรียน การวางแผนการ
สอน ท าบันทึกการสอน ผลิตสื่อการเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล 
 3. การน าหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียนน าร่อง โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ได้ก าหนดไว้ ถ้ามีข้อบกพร่องก็ท าการแก้ไขปรับปรุงโดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาตลอดเวลา 
 4. การอบรมครู ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจหลักสูตรใหม่ เพ่ือจะได้ใช้
หลักสูตรใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 
 5. การน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ประกาศใช้หลักสูตร สนับสนุน ให้ผู้บริหารและ
ครูน าหลักสูตรไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ (2538: 79) สรุปได้เป็น
แผนภาพ ดังภาพ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4   รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการสอนของวิชัย วงษ์ใหญ่ 

  1.2 องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
  หลักสูตรมีองค์ประกอบแตกต่างกันตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านที่มีมุมมองอย่าง

หลากหลายดังนี้ 
  Tyler (1969) ได้กล่ าวถึ งองค์ประกอบของหลักสูตรตามโครงสร้าง 4 ประการ คือ                         

1) จุดมุ่งหมาย (Education Purpose) 2) ประสบการณ์ (Education Experience) 3) วิธีการจัดประสบการณ์ 
(Organizational  of Education  Experience) และ 4) ก ารป ระ เมิ น  (Determination  of  What to  
Evaluate) ในขณะที่ Taba (1962) Ornstein  และ HunKins (1993) ระบุองค์ประกอบของหลักสูตรอย่าง
คล้ายคลึงกัน คือ 1) จุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  2) เนื้อหาสาระวิชา 3) วิธีการสอนหรือการจัด

ก ำหนดจดุมุง่หมำยหลกักำรและ

โครงสรำ้งของหลกัสตูร 

สภำพปัญหำ 

และควำมตอ้งกำรของ 

ยกรำ่งเนือ้หำสำระ วำงแผนกำรสอน 

สรำ้งสือ่กำรเรยีนและคูม่ือครู 
กลุม่ รำยวิชำ หน่วย 

ทดลองใชแ้ละแกไ้ขปรบัปรุง 

ผูเ้ช่ียวชำญเฉพำะสำขำ เสนอแนะขอ้คิดเห็น 

อบรมครูเพื่อใชห้ลกัสตูรและวธีิกำรสอน 

จดุประสงคท์ั่วไป 

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

แผนกำรสอนและสื่อ       

กำรเรยีน 

กิจกรรมกำรเรยีน 

กลุม่ รำยบคุคล 

กิจกรรมกำรเรยีน 

กำรปฏิบตัิกำรสอน 

กำรบรหิำรและบรหิำรหลกัสตูร 

กำรประเมินผล 



๑๐ 

 

ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล ซึ่ง Beauchamp (1981) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ
หลักสูตรที่แตกต่างจากนักการศึกษาท่านอ่ืน ๆ โดยระบุองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ 3 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็น
ตัวป้อน (input)  2) ส่วนที่เป็นกระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ที่ได้ (Output)  นอกจากนี้ ธ ารง บัวศรี ( 2542 : 
8 ) กล่าวว่า หลักสูตรมีองค์ประกอบ ที่ส าคัญอย่างน้อย  6 อย่าง คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) 
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 4) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  5) วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อ การเรียนการสอน  และ 6) การประเมินผล 

 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  
การประเมินหลักสูตร  เป็นกระบวนการละเอียดซับซ้อน  และมีขอบเขตกว้างขวาง  อาจต้องอาศัยบุคคลหรือ
หน่วยงานหลายฝ่ายร่วมมือแบ่งงานและแบ่งแรงกันท า  แต่ก็ต้องมีการวางแผนร่วมกัน  หรือมีหน่วยงานกลาง
ประสานแผนทั้งหมด  เพ่ือให้ผลการประเมินครอบคลุม    ทุกส่วนที่ต้องการ  ซึ่ งจะท าให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้  
ในการประเมินผลหลักสูตรนั้นมีขอบเขตที่จะประเมิน  4  ด้าน  คือ 
 1.  ด้านตัวหลักสูตร 
 2.  ด้านกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ 
 3.  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก 
 ด้านตัวหลักสูตร เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือประเมินผลหลังจากที่ได้ พัฒนาหลักสูตรออกเป็น
เอกสารที่ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรที่ครบถ้วน แต่ยังมิได้น าไป     ทดลองใช้  หรือจะเป็นการวิเคราะห์
หลักสูตรที่ก าลังใช้อยู่ก็ได้  แต่การวิเคราะห์พิจารณาในด้านของตัวหลักสูตรที่เป็นเอกสารโดยยังไม่เกี่ยวข้องไป
ถึงการศึกษาปัญหาเมื่อน าไปใช้จริง   
 ด้านกระบวนการน าหลักสูตรไปใช้   เป็นการวิเคราะห์ดูผลการน าหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน                    
การประเมินผลขั้นนี้  เป็นการประเมินการปฏิบัติการทั้งหมดในโรงเรียน  เครื่องมือที่ใช้อาจจะออกมาในรูป
เกณฑ์การประเมินผลโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยการประเมินผลหลายด้าน  เช่น  ด้านการสอน  การจัดกิจกรรม
ประสบการณ์  การบริหาร  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และงบประมาณ  เป็นต้น     
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เป็นการวัดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนไม่ใช่
เพียงผลการสอบที่โรงเรียนจัดขึ้นเท่านั้น  แต่หมายถึงพฤติกรรมทั้งมวลตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  ทั้งนี้เพ่ือ
ประเมินว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด  ซึ่งผลนี้ไปแก้ไขข้อบกพร่องที่มีผล
ต่อการเรียนของเด็กซึ่งประกอบด้วยปัจจัย หลายประการ  เช่น  ความบกพร่องทางกายของนักเรียน  ทาง
สติปัญญา  ความยากง่ายของหนังสือเรียน  สื่อการเรียน  สภาพสังคม  และเศรษฐกิจของนักเรียน  เป็นต้น 
 การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ประเมินสามารถพิจารณาเลือกรูปแบบ    การประเมินที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่มุ่งประเมิน ซึ่งรายละเอียดของรูปแบบการประเมิน     การน าไปใช้อย่างแพร่หลายมี
ดังต่อไปนี้ 
 รูปแบบการประเมินแบบ CIPP (Stufflebeam and others, 1971) 
   เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท ปัจจัยป้อน กระบวนการ และ ผลผลิต 
(Context, Input, Process and Product) โดยใช้วิธีการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพ ของโครงการ                      
ทั้ งภาพรวม ดังรายละเอียดคือ 1) การประเมินด้านบริบท  (Context Evaluation) มุ่ งเน้นการศึกษา
ปัจจัยพ้ืนฐานที่น าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ 2) การประเมินปัจจัยป้อน ( Input Evaluation)                  
เพ่ือค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่น ามาเป็นปัจจัยป้อน 3) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) เป็นการน าผลประเมินบริบทและปัจจัยป้อนน ามาวิเคราะห์ผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการ                
ตามแผนที่ก าหนดไว้  นั่นคือการศึกษา จุดอ่อน หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะน า



๑๑ 

 

โครงการบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น และ 4) การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) 
เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์                
ที่ได้น าไปตัดสินบนพ้ืนฐานการก าหนดเกณฑ์ที่ตั้งไว้  
 รูปแบบการประเมินหลักสูตรของ Tyler (The Tyler Model) 
 Tyler (1969) ให้หลักในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโดยพิจารณาตัดสินจาก การบรรลุผล
ส าเร็จของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว้ การประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้  จึงควรตอบค าถาม 4 ข้อ ให้ได้
ชัดเจนคือ 1) มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาใดบ้างที่โรงเรียนต้องการ    2) มีประสบการณ์ทางการศึกษาใดบ้างที่
จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 3) ควรจัดประสบการณ์ทาง    การศึกษาเหล่านั้นอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพ 
และ 4) จะตัดสินใจได้โดยวิธีใดว่าจุดมุ่งหมายเหล่านั้นบรรลุผลตามต้องการ ซึ่งรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ 
Tyler เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันขององค์ประกอบหลักสูตร 3 ส่วน คือ จุดมุ่งหมาย
ทาง  การศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้ และสัมฤทธิ์ผลของการเรียน  
 การประเมินตามแนวความคิดของ Stake 
 Stake (1967) เน้นว่า การประเมินหลักสูตรมี 2 ขั้ นตอน คือ ขั้นตอนที่  1 การบรรยาย 
(Descriptive) และขั้นตอนที่ 2 การตัดสินคุณค่า (Judgement) โดยเฉพาะขั้นตอนการบรรยายนั้น ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ประเมินจะต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 2 ส่วน คือ 1) เป้าหมายหรือ  ความคาดหวัง (Goals or 
Intents) เป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมนโยบายทั้งหมด  และความคาดหวัง  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1          
สิ่งน า (Antecedence) เป็นสภาพที่มีอยู่ก่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับผลของการเรียนการสอน ส่วนที่  2 
ปฏิบัติการ (Transactions) เป็นผลส าเร็จของการจัดกระท างานเป็นองค์ประกอบของกระบวนการเรียนการสอน 
และส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นผล  ของการศึกษา และ 2) สิ่งที่เป็นจริงหรือสังเกตได้ (Observations) 
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสภาพความเป็นจริง มีส่วนประกอบ 3 ส่วน เช่นกัน คือ สิ่งน า ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ใน
ส่วนขั้นตอนที่ 2 การตัดสินคุณค่า (Judgement) ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลที่เป็นเกณฑ์
มาตรฐาน และส่วนที่ 2 ข้อมูลที่เป็นการตัดสินของผู้อื่น 
 รูปแบบการประเมินของ Kirkpatrick 
 รูป แบบการประ เมิ นของ K irkpatrick (1 97 8 ) เป็ น รูป แบบการประเมิน โครงการ                             
การฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรม โดยเสนอให้มีการประเมิน 4 รายการ ดังนี้ 1) การประเมินปฏิกิริยา 
(Reaction) เป็นการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่ามีความรู้สึกเช่นไรต่อโครงการ
อย่างไร เช่น หลักสูตรและเนื้อหาสาระตรงกับความต้องการหรือไม่ เอกสารประกอบการฝึกอบรม สถานที่ สื่อ 
ระยะเวลาการฝึกอบรมเหมาะสมเพียงไร วิทยากรเหมาะสม หรือไม่ ได้รับความรู้/ทักษะในระดับใด มีความ
คาดหวังต่อการน าความรู้หรือทักษะไปใช้ในการ ปฏิบัติงานเพียงใด 2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็น
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เช่นการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทักษะและทัศนคติ 
ระหว่างหลังการฝึกอบรมกับก่อนการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องมีการวัดความรู้ ทักษะและทัศนคติของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการวัดต้องเป็นเชิงปริมาณและมาจากเครื่องมือที่เชื่อถือ เช่น
แบบทดสอบ (Test) แบบสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) แบบวัดทัศนคติ (Attitude Test) และแบบ
สังเกตพฤติกรรม 3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไป
ปฏิบัติงาน การประเมินในระดับนี้เป็นการตัดสินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขณะปฏิบัติงานซึ่งเป็นสิ่งที่ยาก
และเกี่ยวข้องกับระยะเวลา คือ ต้องทิ้ง ระยะประมาณ 3-6 เดือน และจ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
มากมาย และ 4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับองค์กร (Result) เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดกับ
องค์กร อัน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นผลปลายทางที่ส าคัญที่ได้ 
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จากการฝึกอบรม เช่น ต้นทุนลดลง ประสิทธิภาพในการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ิมขึ้น ความเสี่ยง
ลดลง  เป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน แนวทางการประเมินโดยการเปรียบเทียบ สถานการณ์ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม จากการประเมินรูปแบบต่าง ๆ เห็นได้ว่าการประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องมีการวางแผน 
เลือกวิธีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่ควรมีการวางแผนการประเมินอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้ครอบคลุมสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร  อย่างแท้จริง   

  1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  
 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ดังที่  ชวลิต                      

ชูก าแพง, 2551; รุจิร์ ภู่สาระ, 2551; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2551; 2537; Oliva, 2013; Armstrong, 2003; 
Wiles and Joseph, 2011; Wiles, 2009 and Finch and Siegel, 1999)  ไ ด้ ร ะ บุ ค ว า ม ห ม า ย                        
การบริหารจัดการหลักสูตรคือ กระบวนการและกิจกรรมการด าเนิ นการเพ่ือให้ การใช้หลั กสู ตร                                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งมีขอบข่ายหลายด้าน ได้แก่  การวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตรการจัดการฝึกอบรม
ครู การจัดการครูเข้าสอน การจัดตารางสอน การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน  การ
ประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ การจัดโครงการประเมินผลการใช้หลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้คุณภาพของผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์  และสังเคราะห์องค์ประกอบของ
การบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า การบริหารจัดการหลักสูตรมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
 1. การเตรียมวางแผนเพ่ือใช้หลักสูตร โดยผู้ใช้หลักสูตรต้องศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่  จุดมุ่งหมายของการพัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและ
ชุมชน  ความพร้อมต่อการน าหลักสูตรมาปรับใช้  องค์ประกอบหลักสูตร  แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และปัจจัย
สนับสนุน ในการพัฒนาหลักสูตร  งบประมาณ การเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร  การวางแผนงาน
เพ่ือใช้หลักสูตรใหม่อย่างละเอียดรอบคอบและมีข้ันตอน 
 2. การจัดการฝึกอบรมครูเพ่ือให้ครูได้ศึกษากระบวนการน าหลักสูตรไปปรับใช้ในห้องเรียน โดยมี
การวางแผนการสร้างก าหนดการจัดการเรียนรู้ ประมวลการจัดการเรียนรู้ การเลือกและจัดประสบการณ์เรียน 
และระบบการวัด ประเมินผล 
 3.  การจัดครูเข้าสอน  เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  เพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามวัตุประสงค์  ดังนั้น การจัดครูเข้าสอนจึงต้องคัดเลือกครูที่ผ่านการ
ฝึกอบรมการใช้หลักสูตรมาแล้ว          
 4.  การจัดตารางสอน  ควรค านึงถึงการเรียนรู้วิชาต่างๆที่ใช้เวลาไม่เท่ากัน  พิจารณาจากระดับ
ลักษณะธรรมชาติของวิชา  ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา 
 5.  การจัดบริการวัสดุประกอบหลักสูตร  สื่อการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้จะช่วยให้ครูมี
แนวทางการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรให้บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์  เช่น  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ร่วมมือกัน  เป็นการช่วย
ให้เกิดความเข้าใจการใช้หลักสูตรใหม่ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานของเขาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
 7.  การจัดสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ คือการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพและคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมมือร่วมใจ การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในพ้ืนที่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเลือกสรร
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนเป็นสิ่งส าคัญเพราะการเรียนรู้
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ของผู้เรียนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนก็จะเป็นส่วนช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติและส่งผลต่อระดับพัฒนาการเรียนรู้ต่อไป 
 8. การท างานป ระจ า ให้ เป็ น งาน วิ จั ย  (Routine to Research) เพ่ื อ พั ฒ นาการ เรี ยน รู้                       
การค้นคว้าหาความรู้ โดยกระบวนการที่เชื่อถือได้ (กระบวนการวิจัย)  เพ่ือการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพ
งานประจ าให้ดียิ่งขึ้นบนฐานความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย องค์ประกอบของการท างานประจ า ให้เป็นงานวิจัย               
4 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาวิจัยมาจากงานการจัดการเรียนรู้ 2) ผู้ท าวิจัย คือ ผู้สอนมีบทบาทท าวิจัยด้วยตนเอง 
3) ผลการวิจัยถูกต้องเชื่อถือได้ และ 4) ใช้ประโยชน์กับงานของผู้สอนเอง การวิจัยในงานประจ าส าหรับผู้สอน 
เริ่มที่การจัดการเรียนรู้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณภาพของผู้เรียนคือจุดเริ่มต้นที่ดีของ
การวิจัย 
 9. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ในการใช้หลักสูตร ควรจัดให้มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล เพ่ือศึกษาปัญหาและร่วมกันแก้ไขและพัฒนาภารกิจในส่วนที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น  
                 10. การจัดโครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร การ;จัดโครงการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญและจะต้องกระท าเป็นขั้นตอน ขอบข่ายการ
บริหารจัดการหลักสูตร (ชวลิต ชูก าแพง, 2551; รุจิร์ ภู่สาระ, 2551; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2551;วิชัย วงษ์ใหญ่, 
2537; Oliva, 2013; Armstrong, 2003; Wiles and Joseph, 2011; Wiles, 2009 and Posner, 
2004) 

จากแนวคิดและผลการสังเคราะห์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรของนักการศึกษาหลายท่าน  
ผู้วิจัยได้น าแนวทางในการน ามาใช้บริหารจัดการหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ                   
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                         
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ประกอบด้วย 6 ข้อดังนี้ คือ 

1.การเตรียมวางแผนพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม                  
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ               
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

2.การเตรียมวางแผนการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ             
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                    
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
    3.การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับศึกษานิเทศก์คุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ใช้
หลักสูตรใหม่และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการน าไปใช้ในทิศทางเดียวกัน 
  4.การวางแผนและก าหนดปฏิทินการนิเทศภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี 
 5.   การนิเทศตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี 
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               6. การจัดโครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดโครงการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรเป็นสิ่งที่ส าคัญและจะต้องกระท าเป็นขั้นตอน ขอบข่าย        
การบริหารจัดการหลักสูตร 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการสร้างและพัฒนาหลักสูตร  องค์ประกอบเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร  จะเห็นว่ามี
รูปแบบของการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรคล้ายคลึงกันและมีความแตกต่างกัน เพราะการพัฒนาหลักสูตรนั้น
ต้องตอบวัตถุประสงค์การพัฒนาขึ้นเพ่ือสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของสังคมนั้น ๆ   ซึ่งสอดคล้อง                 
กับผลการวิจัยด้านการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 กิตติธัช คงชะวัน (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานและความต้องการรูปแบบ 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบ 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบ และ 4) เพ่ือประเมินรูปแบบ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ด้านการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นของครู แบบประเมิน
หลักสูตรของครู แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบ แบบทดสอบความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ของนักเรียน แบบสอบถาม     ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการเรียนในหลักสูตรและรูปแบบสัมภาษณ์                   
ความพึงพอใจและเจตคติต่อท้องถิ่นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่ าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส าหรับ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 
 1. แนวคิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลท่าข้าม                     
ที่เป็นจุดเด่น คือ การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาชีวิตคนในชุมชนจากรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่เรียกว่า “ท่าข้าม
โมเดล” 
 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนาขึ้นเรียกว่า LADIE Model ประกอบด้วย การท าความเข้าใจร่วมกัน (Learning) วิเคราะห์
ข้ อ มู ล พ้ื น ฐาน  (Analysis) ร่ วมกั น จั ดท าห ลั ก สู ต รและตรวจสอบ  (Design) การน าลั ก สู ต ร ไป ใช้ 
(Implementation) และการประเมินหลักสูตร (Evaluation)   
 3. หลั งจากน ารูปแบบไปใช้กับครู โรงเรียนวัดท่ าข้ าม พบว่ามีความรู้ความเข้ าใจและ                   
มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเป็นอย่างดี จากผลทดสอบความรู้ด้านการพัฒนา
หลักสูตรและผลการประเมินหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรของครูในภาพรวม อยู่ในระดับมากทั้งหมด ส าหรับความพึง
พอใจของครูที่มีต่อการใช้รูปแบบพบว่า ครูมีความพึงพอใจ เพราะเป็นประโยชน์ต่อครูทั้งในด้านการสิ่งเสริมให้
ครูได้พัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนและกระตุ้นให้ครูได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนมากขึ้น 
 4. นักเรียนมีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและมีความพึงพอใจที่จะได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้รู้ 
หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความรู้ที่สอดคล้อกับชีวิตจริงของผู้เรียน และนักเรียนมีความรู้สึกภูมิใจที่มีผู้น า    
ที่เก่งในชุมชน และมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นของตนเอง 

 ธันยพร บุษปฤกษ์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลส าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคล  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลส าหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใช้วิธีด าเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development)  มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร และ



๑๕ 

 

ขั้นตอนที่  4 การประเมินคุณภาพหลักสูตร กลุ่มตัวอย่ างในการทดลอง คือ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 30 คน ใช้แบบการวิจัยแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อนสอบหลัง (The One-Group 
Pretest- Posttest Design) การประเมินคุณภาพหลักสูตร ท าโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบ dependent  การหาประสิทธิภาพ E1/E2 และการ
วิ เค ร าะห์ ข้ อ มู ล เชิ งคุ ณ ภ าพ ด้ ว ย ก ารวิ เค ร าะห์ เนื้ อ ห า  เค รื่ อ งมื อ ป ระ เมิ น คุ ณ ภ าพ ห ลั ก สู ต ร                                          
คือ 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 2) แบบประเมินความสามารถในการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 3) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้มี
ความสามารถทางด้านอารมณ์  ความสามารถทางด้านสังคม ร่วมกับความสามารถทางด้านปัญญาพร้อมกันไป 
โดยจัดเป็นหลักสูตรเสริมเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้รับการฝึกในสถานการณ์
จริง หรือเสมือนสถานการณ์จริง ด้วยการฝึกเป็นกลุ่มร่วมกับเพ่ือนเพ่ือให้เกิดความสามารถ 3 ส่วน ซึ่งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ 1) ความสามารถในการเข้าใจตนเอง 2) ความสามารถในการเข้าใจผู้อ่ืน และ                   
3) ความสามารถในการอยู่ร่วมกับสังคม โดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 2. องค์ประกอบหลักสูตร ประกอบด้วยสภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตร หลักการของ
หลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร สาระการเรียนรู้ของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้                     
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลังใช้หลักสูตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับสูง 
 5. ความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล พบว่า ก่อนและหลังใช้หลักสูตร
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 6. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับสูง 
 7. ประสิทธิภาพของหลักสูตรระหว่างและหลังการทดลองใช้หลักสูตรมีประสิทธิภาพ E1 เท่ากับ 
84.40 ประสิทธิภาพ  E2 เท่ากับ 85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 เทพนาวินทร์ ประพันธ์พัฒน์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งาน
อุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิธีการด าเนินการเป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ  4 ขั้นตอน คือ                  
1) วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 2) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลั กสูตร  และ                    
4) การประเมินผลหลักสูตร ประชากร คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นกลุ่มตั วอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 14 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ และ 3) หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยโดยใช้ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)   
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น พบว่า การฝึกประสบการณ์ควรมุ่งเน้นงานอุตสาหกรรม 
1) ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ 2) ด้านบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ และ 3) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2. ผลการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้น าจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้าน มาออกแบบหลักสูตรการ
ฝึกงานของนักศึกษา โดยประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร แบบการออกแบบย้อนกลับ 
(Backward Design) และประยุกต์ใช้หลักแนวคิดของการประเมินหลักสูตรอาชีวศึกษา (TECA) โดยการร่าง
หลักสูตรออกมาเป็น 11 หน่วย ใช้เวลา 270 ชม. และจากการน าไปทดลองใช้กับนักศึกษา จ านวน 25 คน    
หาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร ได้ผลดังนี้ คือ 1) ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ ได้ค่าประสิทธิภาพ 87.20  
2) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ได้ค่าประสิทธิภาพ 87.00  และ 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม                     
ได้ค่าประสิทธิภาพ 87.20  และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และความเป็นไปได้ในการน า
หลักสูตรไปใช้ สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะน าไปใช้ในสถานประกอบการ 
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร จากการน าหลักสูตรไปทดลองใช้กับนักศึกษาจ านวน 14 คน                 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.67 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน สรุปว่า ผลการประเมินตามจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้าน                                        
จากคะแนนการประเมิน 5 ระดับ ส่วนใหญ่ได้ระดับความส าคัญในระดับมาก ซึ่งได้แก่ ด้านบุคลิกภาพและ        
มนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย ( X =4.34, S.D.=0.35) รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉลี่ย ( X =4.30, 
S.D.=0.23) และด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ ค่าเฉลี่ย ( X =4.26, S.D.=0.25)    ตามล าดับ 
 4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร  จากการค านวณหาค่าประสิทธิภาพของหลักสูตร   ได้ผล
ดังนี้ คือ 1) ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ 85.20  2) ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์  86.80  และ                  
3) ด้านทบทวนทฤษฎีและปฏิบัติ 86.00  สรุปคือ หลักสูตรมีประสิทธิภาพ   ตามเกณฑ์ 80 และหลักสูตร                      
การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน สถานประกอบการสามารถปฏิบัติได้ 

 พลวัต วุฒิประจักษ์ (2553) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับ
นักศึกษาครูเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู    2) การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู 3) การทดลองใช้หลักสูตร รายวิชาจิตตปัญญาศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาครู และ 4) ประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู        
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) ด้วยการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment Design) โดยวัดผลก่อนและหลังตาม
กระบวนการน าหลักสูตรไปใช้ในชั้นเรียน มีการด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐาน  ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 ประเมินผล
หลักสูตร  โดยทดลองใช้กับนักศึกษาครุ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  
จ านวน 19 คน สุ่มโดยวิธีอาสาสมัคร  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือสอนตามหลักสูตรรายวิชา                       
จิตตปัญญาศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิต                  
ที่พึงประสงค์ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ  t- test Dependent  และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาจิตของนักศึกษาครู โดยคุณลักษณะความตระหนักในตนเอง ความเมตตากรุณา                   



๑๗ 

 

จิตสาธารณะ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยทุกฝ่ายเห็นความส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  
โดยเฉพาะหน่วยผลิตและหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตคร ู
 2. ผลการพัฒนาได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา AFDDCER Model โดยมี
หลักการจิตตปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มุ่งพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
เน้นการใช้สติปัญญาเข้าถึงความจริง เชื่อมโยงสรรพศาสตร์อย่างสมดุล ตามหลักการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
และพ้ืนฐานการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา จุดประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์    
ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับ การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การสงบนิ่ง โยคะ 
สุนทรียสนทนา สุนทรียศิลป์ การศึกษาชุมชน กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาหลักสูตร มี 4 ขั้นตอน  คือ                
1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  (Analysis of Foundation: AF) 2) ขั้นออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
(Design and Development: DD) 3) ขั้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ (Construction of Experiences: CE)  
และ   4) ขั้นการสะท้อนข้อมูลจากการพัฒนาหลักสูตร (Reflection; R) และขั้นตอนการน าหลักสูตรรายวิชาไป
ใช้ในชั้นเรียน 4 ขั้นตอน ตามรูปแบบ MILER Model ดังนี้ 1) ขั้นสงบนิ่งอยู่กับตัวเอง (Mindfulness: M)                
2) ขั้นการให้ความรู้(Information: I)  3) ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรม (Learning Experience: LE) 
และ 4) ขั้นการสะท้อนความคิดจากการจัดกิจกรรม (Reflection: R) โดยมีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในแต่ละขั้นมีดังนี้  (AEC)  1) การสร้างความตระหนักในตน (Awareness: A) 2) การเสริมสร้าง
ประสบการณ์ (Enhancement: E) และ 3) ใคร่ครวญตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง (Checking: C) 
 3. ประสิทธิภาพของหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา หลังการใช้ พบว่า 1) นักศึกษาครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา สามารถประยุกต์น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนและการ
สอนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  2) นักศึกษาครูมีคุณลักษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค์ มีความ
ตระหนักในตนเอง เมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ ท างานเพ่ือส่วนรวม และคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักศึกษาครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรรายวิชาจิตตปัญญาศึกษา อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และต้องการเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพครู เพราะเป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียน สามารถน าหลักการ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปขยายผลสู่ผู้เรียนในชั้นเรียน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยต่างๆข้างต้น ผู้วิจัยและคณะ ได้สังเคราะห์
หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้อบรมศึกษานิเทศก์คุณธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
,3 ,4 จ านวน 5 คน ส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา เขต 8  จ านวน 2 คน และศึกษานิเทศก์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน มีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ 
กระบวนการ แนวทางการวัดผลประเมินผล ปัจจัยสนับสนุน และเงื่อนไขความส าเร็จ ซึ่งกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานโดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและวินิจฉัยเพื่อตอบสนองความต้องการ (D: 
DIAGNOSTIC) 

   1.1 การศึกษาสภาพและความต้องการด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรมเชิง
พ้ืนที่ 

   1.2 การศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ของคร ู 

 1.2 การวิเคราะห์/สังเคราะห์ประเด็นองค์ความรู้ให้ศึกษานิเทศก์คุณธรรมสู่การ
พัฒนาโรงเรียนและครูตามกลุ่มเป้าหมาย 

     1 .3  การก าหนดประเด็ น ในการพัฒ นาแนวทางสร้ างองค์ ความรู้ ส าห รับ                  
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม  

       (D:DEVELOPMENT) 
 
   2.1 วางแผนการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ

ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ                        
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม  ของโครงการในโรงเรียน                         
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

   2.2 ด าเนินการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ                  
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรมของโครงการในโรงเรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

   2.3 สังเคราะห์ผลการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรมของโครงการในโรงเรียน                     
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

   2.4 หาค่าคุณภาพร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิ เทศก์คุณธรรม                    
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 

   2.5 ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม                  
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ



๑๙ 

 

เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                          
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ก่อนน าไปใช้ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม เพื่อ

ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

    
   3.1 การวาง เต รี ยม การป ระชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร เพ่ื อ ร่ วมคิ ด  ร่ วม วางแผน                

การอบรมศึกษานิเทศก์โดยใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ                   เชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครู เพ่ือส่ งเสริมด้ านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม  ของโครงการในโรงเรียน                 
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

   3.2 สร้างองค์ความรู้ส าหรับศึกษานิเทศก์คุณธรรม โดยปฏิบัติการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมโดยการสร้างคู่มือการนิเทศและด าเนินการปฏิบัติการนิเทศ  

   3.3 ปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้รูปแบบ PARE MODEL ดังนี้ 
    3.3.1 ก า ร ให้ ค ว า ม รู้ / แ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู้ ก่ อ น ก า ร นิ เท ศ ห รื อ                  

หลังการนิเทศ 
    3.3.2 ปฏิบัติการนิเทศตามวิธีการ/กระบวนการ ที่ระบุในข้อ 1.2 ซึ่งครูแต่

ละคนจะได้รับการนิเทศในวิธีที่แตกต่างกัน โดยด าเนินการตามปฏิทินการนิเทศ 
    3.3.3 การสะท้อนผลการนิ เทศ (REFLETION)  หลังการนิ เทศทุกครั้ง                  

ผู้นิเทศสะท้อนผลการนิเทศให้ครูได้ทราบผลการสอนตามประเด็นที่ระบุในเครื่องมือการนิเทศ 
    3.3.4 การประเมินผลการนิเทศ (EVALUATION) การสะท้อนผลการนิเทศ

โดยภาพรวมทั้งโรงเรียน โดยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูที่มีบทบาทเป็นผู้นิเทศ ร่วมกันสะท้อนผลและ
สรุปแลกเปลี่ยนจุดเด่น จุดด้อย การจัดการเรียนรู้ของครูเป็นรายบุคคล 

 
เอกสารเพ่ือใช้เป็นแนวทางการเลือกวิธีการ/กระบวนการนิเทศ 

 
  เนื่องจากการนิเทศในปัจจุบัน คือ การพัฒนาในวิชาชีพที่เป็นการพัฒนาบุคลากร ทุกฝ่ายทุกระดับ                     
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ที่มีอยู่เดิมไม่อาจจะน าพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้ ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาจึงต้องมีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับบุคลากรในวิชาชีพอ่ืน วิธีการนิเทศ   ที่อยู่ในวงจ ากัด ไม่ต่อเนื่อง ไม่ได้เน้น                  
การพัฒนาความก้าวหน้าให้กับทั้งผู้รับการนิเทศและผู้ท าหน้าที่นิเทศ ดังนั้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง หลักการ 
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แนวคิด แนวปฏิบัติ ค าใด ข้อความใด การปฏิบัติ    ใด ๆ ที่ไม่สร้างความร่วมมือ และการยอมรับกันและกัน                  
ท าให้เข้าใจไม่ตรงกัน จะต้องมี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขส าหรับการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับทุกด้านที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว เช่น การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Super Vision) โดยผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยครูให้แก้ปัญหาการ
สอน ปัจจุบันเป็นการร่วมมือกันพัฒนามากกว่า หรือการนิเทศเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจะต้องมีการเปลี่ยน
ความเชื่อ แนวคิด และวิธีปฏิบัติ ให้เหมาะสมกับครูแต่ละคน ในปัจจุบันจึงมีการศึกษาให้ชื่อเรียก  ใหม่ ๆ เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น Mentoring, Peer Coaching, 
Collaborative Peer Coaching, Cognitive Coaching และ Professional Development Program ฯลฯ 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมทั้งแบบเป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ  (Non-formal) โดยเน้นความร่วมมือกัน
ของทุกฝาย ด าเนินการอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่    การสร้างความตระหนัก การยอมรับการเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการเตรียมความพร้อม วิธีการพัฒนา การติดตามดูแลช่วยเหลือกันและก้น และการประเมินผลการพัฒนา
ทั้งการจัดและประเมินทั้งก่อนระหว่างและหลังการด าเนินการ จนถึงการติดตามการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ต่อไป  

วิธีการนิเทศหรือแบบของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
 (Supervisory Approach in Developmental Supervision) 
  

ก า รนิ เท ศ แ บ บ พั ฒ น าก ารนั้ น  ก ลิ๊ ก แ ม น  แ ล ะค ณ ะ  (Glickman and others 1 9 9 5  :                    
135-171) ได้ก าหนดวิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศ 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ถ้าค านึงถึงระดับความสามารถในการพัฒนาของครู ความผูกพันต่อภาระหน้าที่และระดับความ
เชี่ยวชาญของครู ซึ่งครูแต่ละคน แต่ละกลุ่ม จะมีความแตกต่างกันดังกล่าว 

1. วิธีให้การนิเทศแบบชี้น าควบคุม (Directive Control Approach) 
2. วิธีให้การนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูล (Directive Informational Approach) 
3. วิธีให้การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Approach) 
4. วิธีให้การนิเทศแบบไม่ชี้น า (Non-directive Approach) 

1.พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าควบคุม (Directive Control Behaviors) 
 
 พฤติกรรมการนิเทศซึ่งก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติด้วยการพูดการใช้ภาษา ท่าทางต่าง ๆ ในการให้
ค าแนะน าช่วยเหลือครูในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถกระท าได้กับครูเป็น
รายบุคคลและเป็นกลุ่ม ซึ่งพฤติกรรมการนิเทศแบบ ชี้น าควบคุมมีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ 

1. การน าเสนอ (Presenting) เพ่ือให้เข้าใจปัญหาโดยผู้นิเทศเป็นผู้เริ่มพูดถึงความจ าเป็นและปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการสังเกตการสอนหรือได้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือ พยายามที่จะบอกครูว่ามีปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของครูที่จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข 

2. การสร้างความเข้าใจตรงก้น (Clarifying) เพ่ือให้ครูได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา มองเห็น
และยอมรับปัญหาดังกล่าวว่าครูคิดอย่างไรกับปัญหานั้น 
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3. การฟั ง (Listening) เพ่ื อท าความ เข้ าใจกับความคิด เห็ นของครู  ผู้ นิ เทศต้ องพยายาม                  
ฟังและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดในเวลาน้อยที่สุด ผู้นิเทศจะต้องตั้งใจฟัง เพ่ือให้เข้าใจมุมมองและความ
คิดเห็นของครู และแน่ใจว่าครูยอมรับว่ามีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหานั้น 

4. การแก้ ปั ญ ห า (Problem solving) ผู้ นิ เทศพยายามคิ ด พิ จารณ าแนวทางที่ เป็ น ไป ได้                
ในการช่วยครูแก้ปัญหานั้น โดยคิดหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมที่สุดก่อนที่จะเสนอแนะให้แก่ครู  

5. การชี้น าแนะน าวิธีปฏิบัติ (Directing) ผู้นิเทศชี้น าแนะน าวิธีปฏิบัติให้แก่ครูว่า 
ควรจะต้องท าอย่างไรบ้าง อธิบายวิธีการให้ครูได้เข้าใจ ตั้งความคาดหวังว่าครูควรท าอะไร อย่างไรบ้าง ให้ได้ผล
อย่างไร 

6. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศซักถามครูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ได้รับการ
แนะน าและความคาดหวังจากการปฏิบัติเพ่ีอสร้างความเข้าใจให้ชัดเจนตรงกันก่อนการปฏิบัติ 

7. การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) เพ่ีอก าหนดตัวบ่งชี้ตามความคาดหวัง หลังจากที่ท าความ
เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและแนวทางการปฏิบัติ ผู้นิเทศย้ าเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติให้การช่วยเหลือ
แนะน า จัดสื่อที่จ าเป็นให้ก าหนดเกณฑ์พิจารณาความส าเร็จ ระบุเวลาที่จะให้บริการด้านต่าง ๆ ก าหนดวันและ
เวลาการติดตามช่วยเทลือ 

8. การกระตุ้นเสริมแรง (Reinforcing) ผู้นิเทศพยายามทบทวนและพูดย้ าถึงความคาดหวัง สิ่งนี้ต้อง
ปฏิบัติ ทบทวนแผนปฏิบัติงาน และวันเวลาการติดตามผล ปิดประชุม เมื่อแน่ใจว่าทุกเรื่องเป็นที่เข้าใจตรงกัน 

ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเสือกใช้การนิเทศแบบชี้น า 
ผู้นิเทศควรเลือกใช้วิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าควบคุมในกรณีต่อไปนี้ 

1. ครูมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและระดับพัฒนาการต่ ามาก 
2. ครูมีความรู้น้อย มีประสบการณ์ในการสอนน้อย มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติตามที่ 

ผู้นิเทศแนะน า และคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติตาม 
3. ในกรณีที่ผู้นิเทศมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนั้น หรือกรณี

ที่ครูต้องการให้ผู้นิเทศเป็นผู้ตัดสินใจวิธีด าเนินการ 
4. ในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ผู้นิเทศไม่มีเวลาพอที่จะมาให้การนิเทศแก่ครู

โดยตรงและต่อเนื่อง 

2.พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูล (Directive Informational Behaviors) 
พฤติกรรมการนิ เทศแบบชี้ น าให้ ข้อมูลด าเนิ นการใช้พฤติกรรมตามล าดับ  เช่น เดี ยวกัน                     

กับการนิเทศแบบชี้น าควบคุม เพียงแต่ไม่ชี้น าหรือไม่แนะน าวิธีการปฏิบัติให้ครูโดยตรง แต่ให้ข้อมู ลและวิธีการ
หลายวิธีให้ครูได้เลือกปฏิบัติ ซึ่งผู้นิเทศควรจะต้องพยายามลดพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าควบคุมให้น้อยลง
และพยายามส่งเสริมครูในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครูสามารถที่จะร่วมคิดร่วมปฏิบัติงานได้กับบุคคลอ่ืน
โดยไม่ต้องอาศัยผู้นิเทศช่วยแนะน าตลอดเวลาต่อไปซึ่งพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูลมีลักษณะและการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 1.การน าเสนอ (Presenting) : เป็นการน าเสนอข้อมูลจากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศเพ่ือให้ครู
เข้าใจและยอมรับเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจากปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 2.การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) : ผู้นิเทศจะถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับเป้าหมาย
ที่จะเปลี่ยนแปลง ความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง และวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลง จากการน าเสนอข้อมูล
รายละเอียดที่ได้สังเกตและบันทึก 
 3.การฟัง (Listening) : ผู้นิเทศตั้งใจฟังความคิดเห็นมุมมองของครู เพ่ือให้เข้าใจว่าครูมองเห็นและ
ยอมรับเป้าหมายที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง และรู้วิธีการปรับปรุง แก้ไขหรือไม่มากน้อยแค่ไหน 
 4.การแก้ปัญหา (Problem solving) : ผู้นิเทศพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลาย
แนวทางเพ่ือให้ครูเลือกและให้ครูอธิบายสาเหตุของปัญหาให้ชัดเจน 
 5.การชี้น าแนะน าวิธีปฏิบัติ (Directing) : ผู้นิเทศเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่ เป็นไปได้ให้ครู
เลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับให้บอกเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น 
 6การฟัง (Listening) : ผู้นิเทศถามครูเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการที่ครูเลือกใช้ พร้อมกับบอก
เหตุผล ผู้นิเทศให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางท่ีครูเลือกไว้ 
 7.การแนะน า(Directing): ผู้นิเทศก าหนดขอบข่ายหรือกรอบที่ครูจะต้องปฏิบัติและด าเนินการโดย
พูดแนะน าครูเกี่ยวกับวิธีการที่ครูเลือกใช้ 
 8.การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) : เพ่ือให้เข้าใจตรงกันกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูจะปฏิบัติ 
ผู้นิเทศให้ครูอธิบายซ้ าและอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับวิธีการและกิจกรรมที่จะปฏิบัติ 
 9 .การก าหนดมาตรฐาน  (Standardizing) : ผู้ นิ เทศช่ วยครูก าหนด เกณ ฑ์ ก ารปฏิ บั ติ                  
ที่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมที่จะแก้ไขและเกณฑ์การตัดสินผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ ก าหนดวันเวลาที่จะ
แล้วเสร็จ 
 1 0 .ก าร เส ริ ม แ รง  (Reinforcing) : ผู้ นิ เท ศส รุ ป ก ารป ระชุ มท บ ท วน เป้ าห ม ายขอ ง                    
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เกณฑ์ประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย วัน-เวลาการติดตามผล และสังเกตการสอน
ครู 
 11 .ส าหรับการใช้พฤติกรรมการนิ เทศแบบชี้ น าให้ ข้ อมูล  ผู้ นิ เทศต้องระลึก เสมอว่ า                 
ครูจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการเลือกวิธีการหรือการปฏิบัติที่เหมาะสมด้วยตัวเอง เพราะการนิเทศแบบ
พัฒนาการนั้นมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหมายถึง การพัฒนาขึ้นใน                  
ทุกด้าน ทั้งทางด้านความคิด ความสามารถในการตัดสินใจและความช านาญในการปฏิบัติในการจัดการเรียน                       
การสอน  

ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเลือกใช้การนิเทศแบบชี้น าให้ข้อมูล 
 เนื่ อ งจ าก พ ฤ ติ ก ร รม ก ารนิ เท ศ แ บ บ ชี้ น า ให้ ข้ อ มู ล จ ะ เป็ น ก าร พั ฒ น าค ว าม เชี่ ย ว ช าญ                     
ความเชื่ อมั่ น ในตั ว เองให้ แก่ครู  แต่ ยั งจ ากัดทางเลื อกให้ แก่ครู  ดั งนั้ นการน าพฤติกรรมการนิ เทศ                  
แบบชี้น าให้ข้อมูลไปใช้ จึงควรพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ครูมีระดับพัฒนาการและความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
2. ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องท่ีเป็นปัญหาในการสอนของตนเองเท่ากับผู้นิเทศ 
3. ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ขาดประสบการณ์หลายด้าน ในขณะที่ผู้นิเทศรู้และเข้าใจดี                  

ทุกเรื่อง 
4. ผู้นิเทศมีความเต็มใจที่จะร่วมรับผิดชอบในวิธีการแก้ปัญหาที่ครูเลือกใช้ 
5. ครูมีความเชื่อม่ันในตัวผู้นิเทศ 
6. มีเวลาจ ากัด และการปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน 

 ข้อแนะน าบางประการส าหรับการใช้พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าควบคุมและชี้น าให้ข้อมูล ผู้นิเทศต้อง
พยายามส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถเพ่ิมระดับความสามารถในการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง
จุดสูงสุดที่นิเทศตัวเองได้ 

3. พฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors) 
 
ในการนิเทศแบบร่วมมือนั้น ทั้งผู้นิเทศและครูจะร่วมกันตัดสินใจในวิธีการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงาน

ตลอดเวลา ทั้งครูและผู้นิเทศจะให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกันเพ่ือ ร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลงร่วมกันในการ
ปฏิบัติ ซึ่งพฤติกรรมการนิเทศแบบร่วมมือมี ลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ คือ 

1. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศท าความเข้าใจกับปัญหาที่ครูเสนอ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับปัญหาที่ครูได้น าเสนอ โดยพยายามกระตุ้นให้ครู ระบุสาเหตุของปัญหา
และประเด็นของปัญหาให้ชัดเจน 

2. การฟัง (Listening) ผู้นิ เทศฟังอย่างตั้งใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น 
เกี่ยวกับปัญหาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการสอนของตนเอง ก่อนที่จะคิดพิจารณา แนวทางการแก้ไข
ปัญหานั้น 

3. การตอบสนอง (Reflecting) เพ่ื อความเข้าใจมากขึ้ น เกี่ ยวกับปัญหาและ
รายละเอียดของปัญหาที่ครูน าเสนอ ผู้นิเทศต้องตอบสนองด้วยการรับรู้และปัญหาของครู เพ่ือให้แน่ใจว่าเข้าใจ
ตรงกันว่าปัญหาที่แท้จริงของครูคืออะไร 

4. การน าเสนอ (Presenting) ผู้นิเทศเสนอมุมมองและความคิดเห็นของตนเองให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครู เสนอข้อมูล  ที่ครูอาจจะ
มองข้ามความส าคัญ การเสนอความคิดเห็นของตนเองของผู้นิเทศในขั้นที่ผู้นิเทศจะช่วยให้ครูได้ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ปัญหาเพิ่มขึ้น และมองเห็นสาเหตุและแนวทางการ แก้ปัญหาที่ชัดเจนมากข้ึน 

5. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) โดยผู้นิ เทศพยายามท าให้ครูเข้าใจ                       
ความคิดเห็น การรับรู้ของผู้นิเทศให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาไป
ในทิศทางเดียวกัน 

6. การแก้ปัญหา (Problem solving) ทั้งผู้นิเทศและครูมีการแลกเปลี่ยนข้อ แนะน า                 
และทางเลือกใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาก่อนที่จะร่วมกับสรุปเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหา หรือ เลือกทางเลือกในการ
แก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสม 
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7. การกระตุ้นส่งเสริม (Encouraging) เป็นการกระตุ้นส่งเสริมและการยอมรับข้อโต้แย้ง
ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ผู้นิเทศต้องยอมรับข้อขัดแย้งและหาทางประนีประนอมเพ่ือหาข้อยุติกัน
ต่อไป เพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มาซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุด 

    8. ขั้นการเจรจาตกลงร่วมกันเพ่ือหาข้อยุติ (Negotiating) เป็นการเจรจาเพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นที่ยอมรับของครูและผู้นิเทศ เพ่ือให้ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นด้วยกับ
รายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปรายซึ่งแนวทางที่ได้ช่วยกันเลือก 

            9.การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ เป็นการ
ตกลงร่วมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ รวมทั้งก าหนด วัน เวลา สถานที่ ที่จะด าเนินการตาม
แผน ใช้สื่ออะไรบ้าง มีใครบ้าง เป็นผู้ร่วมงาน รายละเอียดเหล่านี้ด้อง เจรจาปรึกษาหารือกันให้ชัดเจน 

            10.การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือสรุปแผนขั้นสุดท้าย                       
ผู้นิเทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบัติงานโดยครูยอมรับเข้าใจตรงกันในทุกเรื่อง อาจจะให้ครูทบทวนแผนและแนว
ทางการปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาการยอมรับ  นัดหมาย
การด าเนินการทุกขั้นตอนตามแผนก่อนนัดการประชุม 

ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเสือกใช้การนิเทศแบบร่วมมือ 
 ผู้นิเทศควรเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบร่วมมือในกรณีต่อไปนี้ 

1. ในกรณีที่ครูหรือคณะครูมีระดับพัฒนาการ ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมและ
ความเชี่ยวชาญอยู่ในระดับปานกลาง แต่อาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจเองโดยเด็ดขาดด้วยตัวเอง 

2. ในกรณีที่ครู คณะครู และผู้นิเทศมีความรู้ความสามารถ ความส าคัญเท่าเทียมกันหรือ
ถ้าครูเข้าใจปัญหามากที่สุดในเรื่องหนึ่ง ผู้นิเทศรู้และเข้าใจมากอีกเรื่องหนึ่ง การนิเทศแบบร่วมมือจะช่วยให้ได้
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

3. ในกรณีที่ผู้นิเทศและครูจะต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน และต้องมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในเรื่องท่ีจะส่งผลถึงผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 

4. ในกรณีที่ครูและผู้นิเทศยอมรับต่อการมีภาระหน้าที่ร่วมกัน ในการแก้ปัญหา เฉพาะ
เรื่อง หรือบางเรื่องที่ครูต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ แต่ไม่ให้ครูมีส่วนร่วม อาจเกิดปัญหาขึ้น
ได้ 

4. พฤติกรรมการนิเทศแบบไม่ชี้น า (Nondirective Behaviors) 
 
 วิธีการนิเทศแบบไม่ชี้น านั้น ผู้นิเทศจะใช้พฤติกรรมในการพูดคุยท างานร่วมกับครู โดยที่ครูจะเป็นผู้ที่
ตัดสินใจด้วยตัวเอง ผู้นิเทศเป็นเพียงผู้ช่วยในการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ ที่ครูร้องขอเท่านั้น ซึ่งพฤติกรรมในการ
นิเทศแบบไม่ชี้น ามีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้ 

1. การฟัง (Listening) ผู้นิเทศฟังครูพูด ครูเสนอแนวคิดความต้องการอย่างตั้งใจ และ
พยายามท าความเข้าใจกับเรื่องที่ครูพูดให้มากท่ีสุด 



๒๕ 

 

2. การตอบสนอง (Reflecting) ผู้นิเทศพูดสรุปความคิดเห็นตามความต้องการของครู 
หรือปัญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แต่ไม่ควรแสดงความคิดเห็นส่วนตัวใด ๆ พยายามจับ
ใจความส าคัญในเรื่องที่ครูพูดให้มากท่ีสุด 

3. การสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศต้องพยายามท าความเข้าใจกับ
ปัญหาเรื่องราวที่ครูพูดให้ละเอียดและชัดเจนตรงกันให้มากที่สุด อาจจะให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ
ปัญหาหรือเรื่องราวที่ครูพูดเพ่ือให้สามารถมองปัญหาหลายมุม และเพ่ือให้ครูได้แนวคิดมุมมอง                  
มากขึ้น 

4. การกระตุ้นส่งเสริม (Encouraging) ผู้นิเทศต้องแสดงออกด้วยความสนใจ เต็มใจที่จะ
รับฟังเรื่องราวปัญหาต่าง ๆ ของครู ในขณะที่ครูพยายามพูดแสดงความคิดเห็นเลย ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหา หรือเรื่องราวนั้น ๆ ให้การกระตุ้น ด้วยค าพูดใช้ท าทางประกอบ รวมทั้งพูด                  
เสริมก าลังใจ สนับสนุน ชมเชย ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถตัดสินใจได้ด้วยความมั่นใจ 

5. การตอบสนอง (Reflecting) ผู้นิเทศต้องมีการตอบสนองต่อการพูด การเสนอ ของครู
ตลอดเวลา พร้อมกับทบทวนความเข้าใจของตนเองเก่ียวกับเรื่องที่ครูพูด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ตรงกัน แต่ไม่จ าเป็นต้องถอดข้อความการพูดของครูทุกครั้ง 

6. การแก้ปัญหา (Problem solving) ผู้นิ เทศพยายามพูดกระตุ้นให้ครูพิจารณา                    
แนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ โดยให้ครูคิดหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
สอบถามในรายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา กระตุ้นให้คิดทางเลือกให้หลากหลาย                        
เพ่ือเปรียบเทียบ และให้ได้ซึ่งวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยให้เวลาในการคิดและพูดอย่างพอเพียง 

7. การแก้ปัญหา (Problem solving) หลังจากที่ครูได้แนวทางการแก้ปัญหาแล้ว ผู้นิเทศ
กระตุ้นให้ครูพูดอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้น จากการน าวิธีนั้นไปแก้ปัญหา รวมทั้งอาจจะให้
อธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เลือก เพ่ือให้ครูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบ แต่ละแนวทาง                         
การแก้ปัญหาจากผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในการใช้แต่ละวิธี 

8. การน าเสนอ (Presenting) ผู้นิเทศให้ครูน าเสนอปัญหาและแนวทางหรือวิธี 
การแก้ปัญหาอีกครั้ง พยายามพูดให้ครูเต็มใจ ตั้งใจที่จะปฏิบัติและยอมรับว่าเป็นความผูกพันและ
ภาระหน้าที่ในเรื่องที่ครูได้ตัดสินใจไปแล้ว โดยพยายามให้ครูเลือกวิธีที่ปฏิบัติได้จริงด้วยตัวเอง 
ภายในระยะเวลาพอควรและรับผิดชอบในการด าเนินการโครงการโดยตลอด 

9. การก าหนดมาตรฐาน (Standardizing) ผู้นิเทศให้ครูก าหนดเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานที่ปฏิบัติงานใดควรเริ่มต้นก่อนหลัง และจะเสร็จ
เมื่อใด ต้องการสื่อ อุปกรณ์ใดบ้างที่จ าเป็น เมื่อใดที่ครูสามารถอธิบายและตอบ ค าถามต่าง ๆ 
เหล่านี้ให้ชัดเจน การประชุมการนิเทศใกล้จะสมบูรณ์ 

10. การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการตอบสนองทบทวนเกี่ยวกับแผนการ 
ปฏิบัติงานของครู ก่อนจบการประชุม ผู้นิเทศต้องให้ครูสรุปแผนการปฏิบัติรายละเอียดของวิธี
ด าเนินงานอีกครั้ง หลังจากนั้น ครูสามารถเริ่มด าเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติงานนั้นได้ 

 



๒๖ 

 

ข้อแนะน าส าหรับผู้นิเทศในการเสือกใช้การนิเทศแบบไม่ชี้น า 
ในการเลือกใช้วิธีนิเทศและพฤติกรรมการนิเทศ แต่ละประเภทต้องอาศัยข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวครูหลาย

ด้านจนเข้าใจว่าครูแต่ละคน แต่ละกลุ่มนั้น เหมาะสมกับวิธีนิเทศและพฤติกรรมการนิเทศแบบใดมากที่สุด                  
จึงค่อยเริ่มด าเนินการส าหรับการเลือกใช้พฤติกรรม การนิเทศแบบไม่ชี้น าควรค านึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ในกรณีที่ครูหรือคณะครูผู้ร่วมโครงการนิเทศ มีความรู้ มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญมีระดับความคิดและระดับพัฒนาการสูงมาก 

  2. ในกรณีที่ครูหรือคณะครูมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัดสินใจจะด าเนินการมาก และ
ผู้นิเทศมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นน้อย 

3. ในกรณีที่ครูหรือคณะครูต้องรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ และ                 
ผู้นิเทศมีส่วนร่วมน้อย 

4. ในกรณีที่ครูหรือคณะครูมีความตั้งใจและต้องการจะแก้ปัญหาในเรื่องนั้น ๆ ถึงแม้ว่า                 
จะไม่ใช่ปัญหาส าคัญที่ผู้นิเทศต้องเข้าไปมีส่วนร่วม แด่ช่วยเปิดโอกาสส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสตัดสินใจ
เอง และจัดด าเนินการเอง โดยผู้นิเทศคอยสนับสนุนและบริการตามที่ถูกร้องขอ 
  สรุปก็คือ ในการนิเทศแบบไม่ชี้น านั้น ครูจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการตัดสินใจด้วย
ตัวเอง มีอิสระในการคิดการปฏิบัติ ผู้นิเทศจะเป็นผู้ที่คอยสนับสนุน คอยให้ข้อมูลเพ่ิมเติม และพยายามช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้แนวทางวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด โดยที่ครูไม่ให้ความรู้สึกว่าถูกแนะน า  

สรุปลักษณะส าคัญที่แตกต่างกันของครูที่เหมาะสมกับการนิเทศแต่ละแบบ 
1. ครูที่มีระดับพัฒนาการระดับต่ า มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความผูกพันต่อภาระหน้าที่น้อย มี

พัฒนาการด้านการรับรู้แบบรูปธรรม มีวิธีการคิด การให้เหตุผลแบบเดิม มีความกลัว และต้องการพัฒนาตัวเอง
น้อย มีความพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ครูที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้นิเทศควรพิจารณาเริ่มต้นใช้วิธีนิเทศและ
พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้น าหรือกระตุ้น ชี้น าให้ข้อมูลใน การปฏิบัติ (Directive Approach) 

2. ครูที่มีระดับพัฒนาการในระดับปานกลาง เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดีตามปกติ มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ระดับปานกลาง มีความสนใจ ตั้งใจสอน มีความรู้และความผูกพันต่อภาระ หน้าที่ระดับปานกลาง
ต้องการพัฒนาตนเอง ซึ่งครูที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้นิเทศ ควรพิจารณาใช้วิธีนิเทศและพฤติกรรมการ
นิเทศแบบร่วมมือ(Collaborative Approach) 

3. ครูที่มีระดับพัฒนาการในระดับสูง เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถในการรับรู้ และเรียนรู้ได้ดี การ
คิดหาเหตุผลได้รวดเร็วหลากหลาย ต้องการอิสระในการพัฒนาตนเอง ความช านาญสูงในหลายเรื่อง มีความ
ผูกพันต่อภาระหน้าที่สูง มีความพยายามจะปฏิบัติงานด้วยตนเอง น าตัวเองได้ไม่ต้องมีใครมาคอยช่วยเหลือ
แนะน าตลอดเวลา ครูที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้นิเทศ ควรพิจารณาใช้วิธีนิเทศและพฤติกรรมการนิเทศ
แบบไม่ชี้น า (Nondirective Approach) (Glickman and others 2001 : 136-142) 

 
 
 



๒๗ 

 

องค์ประกอบส าคัญเพื่อพิจารณาเลือกใช้วิธีการนิเทศแบบพัฒนาการที่  
เหมาะสมส าหรับการนิเทศครู 

1. ระดับ พัฒ นาการของครู  (Developmental level) และระดับความสามารถในการคิ ด                         
เชิงนามธรรม (Level of Abstraction) 

2. ความรู้ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 
3. ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ (Responsibility) 
4. การยอมรับและผูกพันต่อภาระหน้าที่ (Commitment) 

 สรุปก็คือการนิเทศแบบพัฒนาการ คือ การช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมครูให้ สามารถ พัฒนางานใน
วิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง ดังนั้นการเริ่มต้นใช้วิธีการนิเทศแบบชี้น าควบคุมหรือชี้น าให้ข้อมูล 
เป็นการเริ่มต้นที่อาจจะเหมาะสมส าหรับครูแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ในที่สุด ผู้นิเทศต้องพยายามที่จะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้วิธีนิเทศแบบร่วมมือ หรือผสมผสานกันจนกว่าจะ
สามารถช่วยให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ น าตนเองได้   ซึ่งวิธีนิเทศที่ใช้ก็คือ วิธีนิเทศแบบไม่ชี้น านั้นเอง ซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญของการนิเทศแบบพัฒนาการ  

3.4 การประเมินและการสรุปผลการนิเทศในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ PARE MODEL โดย
สรุปประเด็นดังนี้ 

- อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ า น ก าร พั ฒ น าแ ผ น พั ฒ น าก ารศึ ก ษ า ใน ระดั บ โร ง เรี ย น                   
โครงการกองทุนการศึกษา 

   - องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการศึกษาในระดับโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา 

   - องค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียน โครงการกอง
ทุนการศึกษา 

   - องค์ความรู้ด้าน 3 เสาหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 

   - หลักการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

   - เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การศึกษาในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

   -การพัฒนานวัตกรรมด้านคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

   -การใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

 

 

 



๒๘ 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม (E : EVALUATION) 
 
การประเมินผลหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม  (E : EVALUATION) 

ประเมิน 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ประเมินสมรรถนะการนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี 

  ประเมินศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน ด้านองค์ความรู้ประเด็นที่พัฒนา  
และมีทักษะความสามารถลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ ในระดับดี  และ
ผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 

ส่วนที่ 2 ประเมินเอกสารหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน กอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

ประเมินเอกสารหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) ด้านองค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการพัฒนาหลักสูตร แนวทางการ
วัดผลประเมินผล ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไขความส าเร็จ 

ส่วนที่ 2  บริบทโรงเรียนที่ขยายผลภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)                      
มี 3 ลักษณะดังนี้ 

 2.1 โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษา  จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน   7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา อ าเภอศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านไร่  
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์
พิทยาคม ดังรายละเอียดดังนี้ 

  2.1.1 โรงเรียนถ้ าองจุ 
   โรงเรียนถ้ าองจุ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึก ษา ตั้ งอยู่ที่  หมู่ที่  1                      

ต าบลนาสวน อ าเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียนวันที่  13 มิ .ย.2521 ระดับที่ เปิดสอน                           
อนุบาล-ประถมศึกษา 

 
 
 



๒๙ 

 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ าองจุ ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 4 1 5 1 
อบ.2 0 2 2 1 
อบ.3 1 4 5 1 

รวม อบ. 5 7 12 3 
ป.1 11 8 19 1 
ป.2 6 8 14 1 
ป.3 5 2 7 1 
ป.4 7 7 14 1 
ป.5 6 3 9 1 
ป.6 4 5 9 1 

รวมประถม 39 33 72 6 
ม.1 0 0 0 0 
ม.2 0 0 0 0 
ม.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมต้น 0 0 0 0 
ม.4 0 0 0 0 
ม.5 0 0 0 0 
ม.6 0 0 0 0 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 44 40 84 9 
  

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดถ้ าองจุ 
จ านวน ชาย 4   คน หญิง 4  คน รวมทั้งหมด 8  คน 

จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 0 1 1 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 1 2 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 2 3 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 2 0 2 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 0 0 0 

 6. พนักงานราชการ - - 0 1 1 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 0 1 1 

รวมทั้งหมด 4 4 8 
  

 

   
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1071020345&Area_CODE=7101


๓๑ 

 

2.1.2 โรงเรียนบ้านดงเสลา  
   โรงเรียนบ้านดงเสลาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  6  

ต าบลบ้านดงเสลา อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 24 มิ.ย.2511 ระดับที่เปิดสอน 
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเสลา ปีการศึกษา 2563 
 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 0 0 0 0 
อบ.2 1 9 10 1 
อบ.3 10 4 14 1 

รวม อบ. 11 13 24 2 
ป.1 11 10 21 1 
ป.2 12 10 22 1 
ป.3 9 4 13 1 
ป.4 5 6 11 1 
ป.5 2 10 12 1 
ป.6 11 10 21 1 

รวมประถม 50 50 100 6 
ม.1 22 14 36 1 
ม.2 13 13 26 1 
ม.3 10 22 32 1 

รวมมัธยมต้น 45 49 94 3 
ม.4 0 0 0 0 
ม.5 0 0 0 0 
ม.6 0 0 0 0 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 106 112 218 11 
 

 



๓๒ 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านดงเสลา 
จ านวน ชาย 7   คน หญิง 12  คน รวมทั้งหมด 19  คน 

จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 2 5 7 

 ช านาญการ คศ.2 1 2 3 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 2 0 2 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 5 7 12 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 0 3 3 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 1 0 1 

 6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 0 2 2 

รวมทั้งหมด 7 12 19 
   

  

  
 
 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1071020342&Area_CODE=7101


๓๓ 

 

 
   2.1.3 โรงเรียนบ้านไร่   
   โรงเรียนบ้านไร่ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6  บ้านบ้าน

ไร่ ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียน พ.ศ 2497 ระดับที่เปิดสอน อนุบาล-
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2563 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 0 0 0 0 
อบ.2 10 12 22 2 
อบ.3 18 16 34 2 

รวม อบ. 28 28 56 4 
ป.1 22 19 41 2 
ป.2 31 16 47 2 
ป.3 21 17 38 1 
ป.4 15 13 28 1 
ป.5 24 16 40 1 
ป.6 12 18 30 1 

รวมประถม 125 99 224 8 
ม.1 22 17 39 1 
ม.2 14 11 25 1 
ม.3 10 18 28 1 

รวมมัธยมต้น 46 46 92 3 
ม.4 0 0 0 0 
ม.5 0 0 0 0 
ม.6 0 0 0 0 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 199 173 372 15 
  

 

 
 



๓๔ 

 

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านไร่ 

จ านวน ชาย 7   คน หญิง 19  คน รวมทั้งหมด 26  คน 
จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 1 0 1 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 1 1 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 1 1 
 3. คร ู - คศ.1 1 9 10 

 ช านาญการ คศ.2 1 2 3 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 2 11 13 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 3 2 5 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 0 0 0 

 6. พนักงานราชการ - - 0 3 3 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 2 3 

รวมทั้งหมด 7 19 26 
 

 
 
 

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1071020078&Area_CODE=7103


๓๕ 

 

 
  2.1.4 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ  

   โรงเรียนบ้านห้วยเสือ เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1  
บ้านบ้านห้วยเสือ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียน พ .ศ 2531 ระดับ                   
ที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ปีการศึกษา 2563 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 23 18 41 2 
อบ.2 32 25 57 2 
อบ.3 38 29 67 2 

รวม อบ. 93 72 165 6 
ป.1 42 37 79 2 
ป.2 38 33 71 2 
ป.3 31 22 53 2 
ป.4 24 28 52 1 
ป.5 33 20 53 1 
ป.6 20 15 35 1 

รวมประถม 188 155 343 9 
ม.1 23 26 49 1 
ม.2 18 22 40 1 
ม.3 20 19 39 1 

รวมมัธยมต้น 61 67 128 3 
ม.4 20 18 38 1 
ม.5 12 19 31 1 
ม.6 16 11 27 1 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

48 48 96 3 

รวมทั้งหมด 390 342 732 21 
 

 
 



๓๖ 

 

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

จ านวน ชาย 9   คน หญิง 25  คน รวมทั้งหมด 34  คน 
จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 2 8 10 

 ช านาญการ คศ.2 0 3 3 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 2 11 13 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 4 13 17 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 0 0 0 

 6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 2 1 3 

รวมทั้งหมด 9 25 34 
 

 

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1071020090&Area_CODE=7103


๓๗ 

 

 
  2.1.5 โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 

   โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 
ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียน คือ นายอ าเภอจ าลอง บัญจศิริ โดยออก
ค าสั่งให้นายก าจัด แซ่เหลา นายเซอะซองเอ็ง และนายจ ารัส ครูใหญ่ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ( ตามล าดับ ) มาท า
การก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แล้วเสร็จในวันที่ 25 มิถุนายน 2517 เริ่มท าการสอนวันที่ 10 กันยายน 
2517 มีนักเรียนทั้งสิ้น 35  คน 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน ปีการศึกษา 2563 

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อนุบาล 1 13 9 22 1 
อนุบาล 2 11 16 27 1 
อนุบาล 3 11 16 27 1 

รวม อนุบาล 35 41 76 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 13 25 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 19 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 16 24 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 18 32 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 20 34 1 

รวมประถม 64 93 157 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 8 12 20 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 7 12 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 4 13 1 

รวมมัธยมต้น 22 23 45 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0 
รวมทั้งหมด 121 157 278 12 



๓๘ 

 

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 

จ านวน ชาย 14   คน หญิง 13  คน รวมทั้งหมด 27 คน 
จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 1 1 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 1 2 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 5 2 7 

 ช านาญการ คศ.2 0 3 3 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 5 5 10 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 3 7 10 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 4 0 4 

 6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 - 1 

รวมทั้งหมด 14 13 27 
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๓๙ 

 

 
2.1.6 โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย 
   โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8  บ้านบ้านรวมใจ ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียน วันที่ 14 
กรกฎาคม พ.ศ 2524 ระดับ ที่เปิดสอน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ปีการศึกษา 2563 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 0 0 0 0 
อบ.2 11 5 16 1 
อบ.3 13 10 23 1 

รวม อบ. 24 15 39 2 
ป.1 16 9 25 1 
ป.2 15 17 32 1 
ป.3 14 15 29 1 
ป.4 25 15 40 1 
ป.5 24 15 39 1 
ป.6 16 13 29 1 

รวมประถม 110 84 194 6 
ม.1 71 74 145 4 
ม.2 63 62 125 4 
ม.3 51 66 117 4 

รวมมัธยมต้น 185 202 387 12 
ม.4 46 41 87 3 
ม.5 32 44 76 3 
ม.6 28 35 63 2 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

106 120 226 8 

รวมทั้งหมด 425 421 846 28 
 



๔๐ 

 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 
จ านวน ชาย 13   คน หญิง 35  คน รวมทั้งหมด 48  คน 

จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 0 1 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 0 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 6 13 19 

 ช านาญการ คศ.2 1 6 7 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 7 19 26 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 3 11 14 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 0 0 0 

 6. พนักงานราชการ - - 1 1 2 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 4 5 

รวมทั้งหมด 13 35 48 
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๔๑ 

 

 
   2.1.7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
   โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2  

บ้านท่ากระดาน ต าบลท่ากระดาน อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียน 16 มีนาคม พ.ศ 2521 
ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม ปีการศึกษา 2563 
  

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 0 0 0 0 
อบ.2 0 0 0 0 
อบ.3 0 0 0 0 

รวม อบ. 0 0 0 0 
ป.1 0 0 0 0 
ป.2 0 0 0 0 
ป.3 0 0 0 0 
ป.4 0 0 0 0 
ป.5 0 0 0 0 
ป.6 0 0 0 0 

รวมประถม 0 0 0 0 
ม.1 24 19 43 2 
ม.2 23 23 46 2 
ม.3 38 23 61 2 

รวมมัธยมต้น 85 65 150 6 
ม.4 53 55 108 4 
ม.5 35 33 68 3 
ม.6 24 43 67 4 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

112 131 243 11 

รวมทั้งหมด 197 196 393 17 
  

 



๔๒ 

 

 

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม 
จ านวน ชาย 14   คน หญิง 19  คน รวมทั้งหมด 33  คน 

จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 1 9 10 

 ช านาญการ คศ.2 7 2 9 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 1 2 3 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 9 13 22 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 0 3 3 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 1 0 1 

 6. พนักงานราชการ - - 0 0 0 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 4 3 7 

รวมทั้งหมด 14 19 33 
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        2.2 โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียน
เครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา  ของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี และ  
   2.2.1 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา  
    โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา(บ้านเก่าวิทยา)สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรีมีความประสงค์เข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนเครือข่ายโครงการกอง
ทุนการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1  (บ้านเก่าวิทยา) ตั้งอยู่ที่ 444 หมู่ 1 ต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  

2.2.2 โรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน 
โรงเรียนบ้ านหนองอ าเภอจีน (โรงเรียนองค์การบริหารส่ วนจังหวัด

กาญจนบุรี 2 ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์เข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนตาม
แนวทางของโรงเรียน เครือข่ าย โครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
กาญจนบุรี 2 ตั้งอยู่ที ่ต าบลทุ่งกระบ่ า อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  

 
  2.3 โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
 โรงเรียนบ้านไร่ป้าเป็นโรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียงกับในโครงการกองทุนการศึกษาและมีความ

ประสงค์เข้าร่วมขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  บ้านบ้านไร่ป้า ต าบลห้วยเขย่ง  อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ก่อตั้งโรงเรียน 
16 พฤษภาคม พ.ศ 2517 ระดับที่เปิดสอน อนุบาล – ประถมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

 
 
 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่ป้า ปีการศึกษา 2563 
ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 
อบ.1 0 0 0 0 
อบ.2 5 7 12 1 
อบ.3 10 9 19 1 

รวม อบ. 15 16 31 2 
ป.1 8 9 17 1 
ป.2 12 16 28 1 
ป.3 11 7 18 1 
ป.4 6 14 20 1 
ป.5 9 13 22 1 
ป.6 9 6 15 1 

รวมประถม 55 65 120 6 
ม.1 0 0 0 0 
ม.2 0 0 0 0 
ม.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมต้น 0 0 0 0 
ม.4 0 0 0 0 
ม.5 0 0 0 0 
ม.6 0 0 0 0 

ปวช.1 0 0 0 0 
ปวช.2 0 0 0 0 
ปวช.3 0 0 0 0 

รวมมัธยมปลายและ
เทียบเท่า 

0 0 0 0 

รวมทั้งหมด 70 81 151 8 
  

 
 

 

 



๔๕ 

 

 

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านไร่ป้า 

จ านวน ชาย 3   คน หญิง 11  คน รวมทั้งหมด 14  คน 
จ าแนกครูจ าแนกตามสายงาน ต าแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

ต าแหน่ง วิทยฐานะ 
ระดับ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (คน) 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม 

 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 1 1 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 0 1 1 
 2. รองผู้อ านวยการโรงเรียน - คศ.1 0 0 0 

 ช านาญการ คศ.2 0 0 0 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 0 0 
 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 

รวม - 0 0 0 
 3. คร ู - คศ.1 1 5 6 

 ช านาญการ คศ.2 0 1 1 

 ช านาญการพิเศษ คศ.3 0 2 2 

 เชี่ยวชาญ คศ.4 0 0 0 
 เชี่ยวชาญพิเศษ คศ.5 0 0 0 

รวม - 1 8 9 
 4. ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย 0 0 0 

 5. ลูกจ้างประจ า - - 1 0 1 

 6. พนักงานราชการ - - 0 1 1 

 7. ลูกจ้างชั่วคราว - - 1 1 2 

รวมทั้งหมด 3 11 14 
  

ผลสรุปการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายและเชิงพ้ืนที่สรุปได้ดังนี้ 
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๔๖ 

 

1.ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบาย ระบุให้มีการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
โรงเรียน โครงการ นวัตกรรมการศึกษา โดยใช้ผังมโนทัศน์ดังนี้ในการขับเคลื่อน 

 
2.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเชิงพ้ืนที่ ระบุให้มีการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการโรงเรียน 

โครงการ นวัตกรรมการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยระบุจัดประชุมศึกษานิเทศก์
คุณธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อสร้างองค์ความรู้ประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
- องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 

   - องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้าน 3 เสาหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 
   - หลักการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   - เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การศึกษาในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การพัฒนานวัตกรรมด้านคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

3.ศึกษานิเทศก์คุณธรรมวางแผนการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 3 ลักษณะดังนี้ 
3.1 โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน                 

7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา  อ าเภอศรีสวัสดิ์ (สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียน
บ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย อ าเภอทองผาภูมิ (สพป.กจ.3) 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม (สพม.8)    

3.2 โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัด
กาญจนบุรี และ  
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3.3โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า อ าเภอทองผาภูมิ (สพป.กจ.3) ซึ่งผู้วิจัย              
จะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 10 โรงเรียน 
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บทที่ 3  
การด าเนินงาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการกอทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) มีขั้นตอนการด าเนินงาน โดยใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research & Development)               
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความต้องการหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้                        
การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

2. พัฒนารูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
  3. การทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่ อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                          
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                          
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโร งเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา Research and Development 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลด้านสภาพปัญหาและสภาพความต้องการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย จ านวน 3 ครั้ง ดงันี้ 
1.1.1 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ 

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
1.1.2 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563                        

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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1.1.3 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2563                
ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL จังหวัดกาญจนบุรี 

  2. ศึกษาสภาพความต้องการเชิงพ้ืนที่ โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
   2.1โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษา

จ านวน  7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  

     2.2 โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนบ้าน เก่าวิทยา และโรงเรียน                        
บ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี และ  

     2.3 โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 

 
ขั้นตอนที่  2 การยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ

ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

  1.ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ  โดยยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม                   
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 2 มิถุนายน 2563  ณ มหาวิทยาลัย                       
ราชภัฎกาญจนบุรี 

2.สังเคราะห์ผลการยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                   
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 2 มิถุนายน 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 

3.น าร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                 
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                         
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 

4.ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหลักสูตรภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิ เทศก์คุณธรรม                       
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                       
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือน าไปใช้จริง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่  2 แบบสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญ  แบบสังเคราะห์                     
ผลสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
 

ขั้นตอนที่  3 การทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม                        
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน โรงเรียน                      
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ส าหรับศึกษานิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้หลักสูตร
ภาคีเครือข่ายส าหรับผู้นิเทศเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรม                 
ราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563  

3.2 การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน 
มิถุนายน – กันยายน 2563  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 
โมเดลการขับเคลื่อนหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน

ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)   

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)   

คู่มือการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                     
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                 
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญสรุปและประเมินผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรมโดย
ใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  วันที่ 11 กันยายน 
พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญสรุปและประเมินผลการใช้เอกสารหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
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ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรม                         
มิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

3.สังเคราะห์ผลการสรุปและประเมินผลคุณภาพหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการ   
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

4.น ารูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน              
ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) ที่สังเคราะห์ผลการสรุปและประเมิน ให้ผู้ เชี่ย วชาญเสนอแนะและปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือ                      
ใช้ในการขยายผลในปีการศึกษาต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่  4 แบบสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญ  แบบสังเคราะห์                     
ผลสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
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บทที่ 4  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการกอทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) โดยใช้แบบแผนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน มีผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานด้านความต้องการหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของ
โครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

2. ผลการพัฒนารูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                       
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                       
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                          
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                          
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

4. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม                  
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
ผลการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา Research and Development 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลด้านสภาพปัญหาและสภาพความต้องการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย จ านวน 3 ครั้ง ดงันี้ 
1.1.1 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ 
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
1.1.2 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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1.1.3 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ KSL จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ศึกษาสภาพความต้องการเชิงพ้ืนที่ โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  2.1โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน                  

7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่ง
เสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  

   2.2 โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัด
กาญจนบุรี และ  

   2.3 โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
ผลการศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบายและเชิงพื้นที่หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา

ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  ขั้นตอนที่ 1 พบว่า 

1.1 ผลการศึกษาสภาพเชิงนโยบายพบว่าควรก าหนดสร้างผังมโนทัศน์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการใช้
หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ณ โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
KSL จังหวัดกาญจนบุรี และด าเนินการ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้สังเคราะห์รูปแบบด้านมโนทัศน์ในการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคู่ขนานกับหน่วยงานร่วมพัฒนา คือ 
บุคลากร ในท าเนียบองคมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้ 
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1.2 ผลศึกษาสภาพและความต้องการให้พัฒนาและใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์

คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการ   
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)ของศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
100 ต้องการให้พัฒนาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 

- องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้าน 3 เสาหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 
   - หลักการนิเทศโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   - เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การศึกษาในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การพัฒนานวัตกรรมด้านคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

1.3 ผลการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการในการเข้าร่วมการขยายผลการใช้หลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  ประกอบด้วย โรงเรียน                  
2 ลักษณะ   กลุ่มเป้ าหมายดังนี้  1 . โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการ                            
กองทุนการศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียน                           
บ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  
โรงเรียนในสังกัดองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เตรียมเข้าสู่โครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี                      
3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ซึ่งผู้ วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและ                   
ความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โรงเรียนในการพัฒนาร่วมกัน
โดยระบุองค์ความรู้ที่ศึกษานิเทศก์คุณธรรมควรพัฒนาด้านต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

 

 
ภาพประกอบการด าเนินงานวิจัยข้ันตอนที่ 1 

 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลการยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ

ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                     
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

 1.ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ  โดยยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม                  
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ มหาวิทยาลัย                       
ราชภัฎกาญจนบุรี 

2.สังเคราะห์ผลการยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                 
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 



๕๖ 

 

 

3.น าร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญครั้งท่ี 2 

4.ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ  
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                   
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) เพ่ือน าไปใช้จริง 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่  2 แบบสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญ  แบบสังเคราะห์                     
ผลสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
ผลการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี) (ขั้นตอนที่ 2) พบว่า 

การยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ                      
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี) พบว่า หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม 
ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง/เนื้อหา ขั้นตอน/กระบวนการในการด าเนินงาน แนวทาง                
การประเมินผล ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไข/กลไกสู่ความส าเร็จ 

ภาพประกอบการด าเนินงานวิจัยข้ันตอนที่ 2

 
 



๕๗ 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                    
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ส าหรับศึกษานิเทศก์จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้หลักสูตร
ภาคีเครือข่ายส าหรับผู้นิเทศเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  ณ โรงแรม                 
ราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563  

3.2 การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน 
มิถุนายน – กันยายน 2563  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 
โมเดลการขับเคลื่อนหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน

ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับ
ครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)   

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ                     
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)   

คู่มือการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)   

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ใน ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
ผลการน าหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี) ไปใช้จริง (ขั้นตอนที่ 3)  พบว่า  

 1.ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนมีองค์ความรู้ประเด็นที่พัฒนา และสามารถลง
พ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
จัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ 

2.บุคลากรที่เป็นภาคีเครือข่ายในคณะท างานโครงการกองทุนการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สบค. อาสาสมัคร
ส่วนกลาง อาสาสมัครเชิงพ้ืนที่ ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญของ สพฐ.ให้ความร่วมมือ
ในการนิเทศ โดยใช้วิธีการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้พัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้พัฒนาแล้ว 

 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

 

ภาพประกอบการด าเนินงานวิจัยข้ันตอนที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์คุณธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

 

 
 
 
ภาพประกอบการด าเนินงานวิจัยขั้นตอนที่ 3 การนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรมและคณะนิเทศ

อาสา ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
 

 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

ขั้นตอนที่  4 ผลการประเมินการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม                    
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                 
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญสรุปและประเมินผลการนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรม                 
โดยใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 
กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติสัมมนาผู้เชี่ยวชาญสรุปและประเมินผลการใช้เอกสารหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม 
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตร
พันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

3.สังเคราะห์ผลการสรุปและประเมินผลคุณภาพหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

4.น ารูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) ที่สังเคราะห์ผลการสรุปและประเมิน ให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะและปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือใช้ใน                        
การขยายผลในปีการศึกษาต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่  4 แบบสัมมนาผู้ เชี่ยวชาญ  แบบสังเคราะห์                     
ผลสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ใน ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์เนื้อหา ร้อยละ 
ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)(ขั้นตอนที่ 4 ) พบว่า 

1 . ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน มีองค์ความรู้ประเด็นที่ พัฒนา                  
และมีทักษะ  ความสามารถลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ ในระดับดี                        
และผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

2 . บุคลากรที่ เป็นภาคีเครือข่ายในคณะท างานโครงการกองทุนการศึกษาอ่ืนๆ เช่น                      
ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ(ศบศ.) อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครเชิงพ้ืนที่ 



๖๑ 

 

 

ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญของ สพฐ.ให้ความร่วมมือในการนิเทศผลการไปนิเทศ 
ส่งผลให้ได้ผลการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่ระบุใน
โครงการ และผลการลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ ในระดับดี   และ
ผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  
  3.หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ            
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) มีคุณภาพ
ระดับดี 

ภาพประกอบการด าเนินงานวิจัยข้ันตอนที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 

 
ภาพแสดงผลการด าเนินงานวิจัยข้ันตอนที่ 4 : 
นวัตกรรมหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

 



๖๓ 

 

 

 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยและพัฒนา อภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาสภาพเชิงนโยบายพบว่าควรก าหนดสร้างผังมโนทัศน์เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการใช้

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ณ โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
KSL จังหวัดกาญจนบุรี และด าเนินการ โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้สังเคราะห์รูปแบบด้านผังมโนทัศน์ในการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคู่ขนานกับหน่วยงานร่วมพัฒนา คือ 
บุคลากร ในท าเนียบองคมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นนโยบายที่สอดคล้อง
กับการถอดบทเรียนตามที่พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวไว้ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือ
สร้างคนดีให้กับบ้านเมือง โดยเริ่มจากการเน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก่อน 

2. ผลศึกษาสภาพและความต้องการให้พัฒนาและใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ของศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
100 ต้องการให้พัฒนาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 

- องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนปฏิบัติการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
   - องค์ความรู้ด้าน 3 เสาหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 
   - การใช้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
   - เครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การศึกษาในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การพัฒนานวัตกรรมด้านคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
   -การใช้ภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
 จากผลการศึกษา โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน โดยภาพรวมพบว่า โรงเรียนทั้งหมด
สามารถพัฒนาตามประเด็นต่างๆได้ครบทุกประเด็น แต่มีบางประเด็นต้องพัฒนาเติมเต็ม เช่น การพัฒนาด้าน
บุคคลากรคือการจัดการเรียนรู้ของครู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวเกิดจากปัจจัยเชิงพ้ืนที่ เช่น ต้นทุนด้านองค์ความรู้ของครูที่ไม่ช านาญในการสอน การพัฒนานวัตกรรม 
และ บริบทตัวนักเรียนเองท่ีมีสภาพแวดล้อมขาดการส่งเสริมองค์ความรู้ที่เหมาะสม 

3. ผลการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการในการเข้าร่วมการขยายผลการใช้หลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  ประกอบด้วย โรงเรียน                  
2 ลักษณะ  กลุ่ม เป้ าหมายดังนี้  1 . โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการ                            
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กองทุนการศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนถ้ าองจุ (สพป.กจ.1) โรงเรียนบ้านดงเสลา(สพป.กจ.1)  
โรงเรียนบ้านไร่ (สพป.กจ.3)  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ(สพป.กจ.3)  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน(สพป.กจ.3)  
โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย(สพป.กจ.3)  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม(สพม.8) โรงเรียน                 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เตรียมเข้าสู่โครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี                      
3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า (สพป.กจ.3)   ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความ
พร้อมและความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โรงเรียน                    
ในการพัฒนาร่วมกันโดยระบุองค์ความรู้ที่ศึกษานิเทศก์คุณธรรมควรพัฒนาด้านต่างๆ นั้น ศึกษานิเทศก์ต้องมี
องค์ความรู้ที่จะไปช่วยแนะน าโรงเรียน คณะครูที่เป็นโรงเรียนเชิงพ้ืนที่ตนเอง เนื่องจากสภาพโรงเรียนจังหวัด
กาญจนบุรีอยู่ห่างไกลกันมาก และมีสภาพพ้ืนฐานที่แตกต่างกันเช่นกัน 
 4.ผลการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี) พบว่า หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรม ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง/เนื้อหา ขั้นตอน/กระบวนการในการด าเนินงาน 
แนวทางการประเมินผล ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไข/กลไกสู่ความส าเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรนั้น
มีองค์ประกอบสอดคล้องกับรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) มีทั้งหมด ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบวินิจฉัยความจ าเป็นที่ต้องการพัฒนาหลักสูตร 
 2. ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
 3. คัดเลือกเนื้อเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 
 4. จัดล าดับเนื้อหา 
 5. คัดเลือกประสบการณ์เรียน 
 6. เรียงล าดับขั้นตอนของประสบการณ์ท่ีควรจะให้ผู้เรียน 
 7. ก าหนดวิธีการประเมินและแนวทางในการปฏิบัติ 

 แต่กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962) น าไปใช้กับนักเรียน ในขณะที่
ผู้วิจัยพัฒนาหลักสูตรแล้วน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายศึกษานิเทศก์คุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี แล้วจึงไปพัฒนา
ครูสู่การพัฒนาผู้เรียนในล าดับต่อไป 
 นอกจากนี้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี)  ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Saylor, Alexander and Lewis (1981: 30-39) ได้เสนอเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนหรือพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขต  (Goals 1 Objectives and 
Domains) โดยได้ก าหนดขอบเขตของเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีประสบการณ์การเรียนที่ หลากหลายไว้ 
4 ประการ คือ พัฒนาการส่วนบุคคล (Personal Development) ความสามารถทางสังคม (Social 
Competence) ทั ก ษ ะก าร เรี ย น รู้  (Continued Learning Skills) แ ล ะค ว าม ช าน าญ เฉ พ าะด้ า น 
(Specialization) 
 ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Designs) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ 
ขอบเขตจะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตัดสินใจในกระบวนการออกแบบหลักสูตร โดย
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พิจารณาจากข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ธรรมชาติของวิชา รูปแบบของสถาบันทางสังคมที่สัมพันธ์กับความ
ต้องการ และความสนใจของผู้เรียน  
 ขั้นตอนที่ 3  การน าหลักสู ตรไป ใช้  (Curriculum Implementation) เมื่ อการออกแบบ
หลักสูตรเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ผู้สอนจะมีบทบาทเกี่ยวกับการวางแผนหลักสูตรในส่วนของการเรียนการสอน 
จะพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่มีส่วนสัมพันธ์กับผู้เรียนและหลักสูตร 

 ขั้นตอนที่  4 การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นขั้นสุดท้ายของการ
วางแผนหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและครู รวมทั้งผู้บริหารจะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันใน
การประเมินผลหลักสูตร รวมทั้งเน้นถึงกระบวนการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรที่รวมถึงการตัดสินใจเรื่อง
รูปแบบการสอนโดยการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตรว่าควรมีลักษณะยืดหยุ่น พร้อมให้ข้อเสนอแนะหลายๆ อย่าง
ในเรื่องรูปแบบการสอน เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ 

5. การน าหลักสูตรภาคเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี) ไปใช้จริงนั้น คือการที่ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุร ี              
ทุกคนที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการมีองค์ความรู้ประเด็นที่พัฒนา และสามารถลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือ
โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และ
การจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ ประกอบด้วย การพัฒนาครู การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การ
พัฒนาคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะชีวิต และการ
พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ แสดงว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมนั้นประสบความส าเร็จ เพราะศึกษานิเทศก์มีความสามารถในการนิเทศประเด็นที่ระบุไว้ และโรงเรียน
ตามกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

6.การน าหลักสูตรภาคเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี) โดยขอความร่วมมือกับบุคลากรที่ เป็นภาคีเครือข่ายใน
คณะท างานโครงการกองทุนการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สบค. อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครเชิงพ้ืนที่ ข้าราชการ
บ านาญ และข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญของ สพฐ.ให้ความร่วมมือในการนิเทศโดยใช้นวัตกรรมการนิเทศเชิง
สร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านวิธีการประชุม                 
เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้พัฒนา
แล้ว เป็นการใช้หลักการมีส่วนร่วม 5 ภาคี ในการพัฒนาการนิเทศร่วมกันแบบองคาพยพ ตามแนวทาง
เดียวกันเพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพและบริบท 

7. ผลการการนิเทศของศึกษานิเทศก์คุณธรรมโดยใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการ  
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นการแสดงให้เห็นว่า ศึกษานิเทศก์คุณธรรมที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการมีสมรรถนะ                   
ในการนิเทศก์โรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 

8. ผลการประเมินเอกสารหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิ เทศ                       
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรีย น                       
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กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นการสะท้อนผลการน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ ท าให้ค้นพบจุดเด่น และจุดด้อยที่ควรปรับปรุงและแก้ไข                 
ให้หลักสูตรได้ใช้ในโอกาสต่อไปได้อีก 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือขยายผลการใช้หลักสูตรกับผู้บริหารโรงเรียนทั้ง  3 ลักษณะที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องต่อเนื่อง มีส่วนร่วมกับศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ 
2.ศึกษานิเทศก์คุณธรรมควรออกแบบวิธีการนิเทศที่มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การประชุมผ่านสื่อ  ช่วงสถานการณ์โควิดอาจนิเทศออนไลน์ เป็นต้น 
3.จัดเวทีแสดงผลงานการเข้าร่วมโครงการเพ่ือน าเสนอความต่างทางการศึกษา ความต่างของบริบท

เชิงพ้ืนที่ แสดงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 

1.แผนการด าเนินการวจิัย 

2.แผนการนิเทศ/ปฏทินิการนิเทศ 



 
 
 

แผนการด าเนินการของการวิจัย  
หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลือ่นโรงเรียนในโครงการ

กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใตก้ารขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพือ่ส่งเสรมิด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง

ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
แผนการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



ส่วนที่ 1 แผนการด าเนินงานตามโครงการการพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริม

ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

ประกอบด้วย 4 แผนการด าเนินการโครงการ จ านวน 4 ขั้นตอน 
 

แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 การส ารวจข้อมลูพื้นฐานและศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสรมิด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี) 
  

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อศึกษา 
และวิเคราะห์ข้อมลู
พื้นฐานเกี่ยวกับ  
หลักสตูรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศกึษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้              
การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิงสรา้งสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสรมิ
ด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จรยิธรรม ของ
โครงการในโรงเรียน  
กองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี) 
 

1. สัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน 
จ านวน 10 โรงเรยีน (10 คน) 
 

ค่าร้อยละและ
วิเคราะหเ์นื้อหา 
(Content  Analysis) 

 2. สนทนากลุ่ม   2. แบบสนทนา
กลุ่ม 
 

2.สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรที่เกีย่วข้อง จ านวน            
30 คน 
 
  

 



 แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 การส ารวจข้อมลูพื้นฐานและศึกษาสภาพความต้องการการพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสรมิด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3. การวิเคราะห์/
สังเคราะห์เอกสารดา้น
นโยบาย ผลงานวิจัย 
ข้อมูลเชิงพื้นที ่
 

3. แบบสังเคราะห์ข้อมูล 
 

   3. เอกสารด้านนโยบาย 
ผลงานวิจัย ข้อมลูเชิงพื้นที ่

วิเคราะหเ์นื้อหา(Content  
analysis)วิเคราะหเ์นื้อหา
(Content  analysis) 
 

 
 
แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศกึษาจังหวดักาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบรหิาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เพื่อยกร่าง และ
ประเมินคุณภาพ
หลักสตูรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคณุธรรม 
จริยธรรม ของ
โครงการในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี) 
 

1. สัมนาผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมยกร่างและ 
ประเมินคุณภาพ  
หลักสตูรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิง
สร้างสรรคส์ าหรับครู
เพื่อส่งเสริมด้าน
บริหารจดัการ
คุณธรรม จรยิธรรม 
ของโครงการใน
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
รอบท่ี 1 

1.แบบประเมิน
คุณภาพ 
หลักสตูรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคณุธรรม 
จริยธรรม  
ของโครงการใน
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี) 
 

1.ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  
 จ านวน 15 คน 

วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 



แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศกึษาจังหวดักาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบรหิาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ) 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ เครื่องมือ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์ข้อมูล 

2. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิง
สร้างสรรคส์ าหรับครู
เพื่อส่งเสริมด้าน
บริหารจดัการ
คุณธรรม จรยิธรรม 
ของโครงการใน
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
 

2. สัมนาผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมยกร่างและ 
ประเมินคุณภาพ  
หลักสตูรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรม
การนิเทศเชิง
สร้างสรรคส์ าหรับครู
เพื่อส่งเสริมด้าน
บริหารจดัการ
คุณธรรม จรยิธรรม 
ของโครงการใน
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
รอบท่ี 2 

2.แบบประเมิน
คุณภาพ 
หลักสตูรภาคี
เครือข่ายร่วม
พัฒนา
ศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกอง
ทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบรุี 
(ภายใต้การขยาย
ผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิง
สร้างสรรคส์ าหรับ
ครูเพื่อส่งเสริม
ด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม 
จริยธรรม  
ของโครงการใน
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี) 
 

2.ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร  
 จ านวน 15 คน 

วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลกัสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศกึษาจังหวดักาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบรหิาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

1. เพื่อทดลองใช้ 
 หลักสูตรภาคเีครือข่าย
ร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสรมิ
ด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จรยิธรรม ของ
โครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
 

น าหลักสตูรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลือ่นโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรคส์ าหรับครเูพื่อส่งเสริมด้าน
บริหารจดัการคณุธรรม จริยธรรม ของ
โครงการในโรงเรียนกองทุนการศกึษา จังหวัด
กาญจนบุรี) ไปใช้โดยด าเนินการ 2 ส่วนคือ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์
คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุร ี

2. ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัด
กาญจนบุรีนเิทศโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาท่ีมีสภาพความ
พร้อม และโรงเรยีนที่มีความ
ประสงคเ์ข้าร่วมด าเนินการใน
แนวทางเดียวกัน 

 

1.โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 
7 โรงเรียน 
2.โรงเรียนในองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 2 โรงเรียน 
3.โรงเรียนใกล้เคียงกับโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จ านวน 1 โรงเรียน 
รวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน 
 

ค่าร้อยละและ 
วิเคราะห์เน้ือหา 
(Content  Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินการวิจัยในขั้นที่  4 การสรุปและประเมินผลการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 
 

วัตถุประสงค์ 
การวิจัย 

วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย สถิติ/การวิเคราะห์
ข้อมูล 

เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาจังหวดั
กาญจนบุรี(ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสรมิด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จรยิธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
 
 

สัมนาผู้เชี่ยวชาญในการร่วม
ประเมินดังนี ้
1. ประเมินสมรรถนะด้าน               
องค์ความรู้และความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์คุณธรรม จังหวัด
กาญจนบุร ี
 2. ประเมินและสรุปผลเอกสาร
หลักสตูรเพื่อรบัรองผลการใช้ 
 หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรคส์ าหรับครเูพื่อ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการ
ในโรงเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี) 
 
 

1.ศึกษานิเทศก์คณุธรรม 
จ านวน 12 คน 
2.ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 19 
คน 
รวมทั้งสิ้น 31 คน 

ค่าร้อยละและวิเคราะห์
เนื้อหา 
(Content Analysis) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ขั้นที่  2 การหลักสูตรภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาจั งหวัดกาญ จนบุ รี 
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 (Design and Development: D1) 
 
1.ยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิ เทศก์คุณ ธรรมเพื่ อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกอง
ทุ น ก ารศึ ก ษ าจั งห วั ด ก าญ จน บุ รี 
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิ เทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่ อ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 

ขั้นที่ 3 การน าหลักสูตรภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ร่ ว ม พั ฒ น า
ศึกษานิ เทศก์คุณ ธรรมเพื่ อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ
กองทุ นก ารศึ กษ าจั งหวั ด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยาย
ผลนวัตกรรมการนิ เทศเชิง
สร้างสรรค์ ส าห รับ ค รู เพื่ อ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณ ธรรม  จริย ธ รรม  ของ
โค รงก ารใน โรงเรี ยน ก อง
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า  จั ง ห วั ด
ก า ญ จ น บุ รี )  ไ ป ใ ช้  
(Implement: R2) 
 
1.ป ร ะ ชุ ม เชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ศึกษานิเทศกคุ์ณธรรม จังหวัด
กาญจนบุรี  
2.ศึ ก ษ า นิ เท ศ ก์ คุ ณ ธ ร ร ม 
จั งห วัด ก าญ จนบุ รี  นิ เท ศ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 

ขั้นที ่1 การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูล
พืน้ฐาน(Analysis: R1)  
 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการเชิงนโยบาย และเชิงพื้นท่ี
ด้านความตอ้งการหลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศกึษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  
2. สังเคราะห์ สภาพปัญหา ความ
ตอ้งการเชิงนโยบาย และเชิงพื้นท่ี
ด้านความตอ้งการหลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศกึษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  
 

 

 

โครงร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศกค์ุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)  

 
 

 

ผูเ้ช่ียวชาญ 15 คน มีส่วนร่วมในการปรับและตรวจสอบโครงร่าง หลักสูตร
ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทนุการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
ครั้งที่ 1 และปรับปรุงแก้ไข 

 
 

 

 

ผู ้เช่ียวชาญ 5 คน ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) ครั้งที่ 2 และปรับปรุงแก้ไข เพื่อ
น าไปใช้จริง 
 

ขั้นที่ 4 การประเมินหลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของ
โ ค ร ง ก า ร ใ น โ ร ง เรี ย น ก อ ง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 (Evaluation: D2) 
 
1. ประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์
คุณธรรม  จงัหวดักาญจนบุรี 
 2. ประเมินเอกสารหลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของ
โ ค ร ง ก า ร ใ น โ ร ง เ รี ย น ก อ ง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การ
ขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้าน
บริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

 
 ปรับปรุงแก้ไข หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิ เทศก์
คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของ
โครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  

 
  
 

 

 

 หลักสูตรภาคี เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิ เทศก์คุณธรรมเพื่ อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อ
ส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  เตรียมขยายผล                   
ในปีต่อไป 

 
 

 

สรุปแผนการขับเคลื่อนหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการ                     
กองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  
 



 
ส่วนที ่2 แผนการนิเทศตามแนวทางหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                              
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโร งเรียนกองทุนการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

แผนการนิเทศตามแนวทางหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้
การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึ กษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วางแผนการนิเทศ โดยการออกแบบแนวทางทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                              
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุ นการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
ส่วนที่ 2 สร้างองค์ความรู้ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                              
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
ส่วนที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ โดยการลงพื้นที่นิเทศรายโรงเรียน 3 ลักษณะ ดังนี้  

1. โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน 7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โร งเรียนบ้านไร่  
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  

 2.โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา และ
โรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี และ  

3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
ส่วนที่ 4 ประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ ด าเนินการดังนี้ 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการนิเทศ 
  วิเคราะห์ผลการนิเทศโดยภาพรวม 
  สังเคราะหผ์ลการนิเทศโดยภาพรวม 
  ประเมินผลการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 



 
แผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศรายโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริม                 
ด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

 
ชื่อผู้นิเทศ  นางสาลินี  อุดมผล, นายชาลี  ส ารองทรัพย์, นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช  นางรุ่งอรุณ  หัสชู นางเมตตา  สุกใส และคณะศึกษานิเทศก์  
กลุ่ม  นิเทศ  ติดตามและประเมินผล   
สังกัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศหลากหลายองค์กร  ผู้รับการนิเทศ  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 โรงเรียน
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโ รงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการ
นิเทศ 

สื่อและเครือ่งมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกองทุนการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านทุ่งเสือโทน 

สภาพความต้องการโรงเรียน
กองทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา   
เชิงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสือ
โทน 

เพื่อศึกษาสภาพความต้องการ
โรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา   เชิง
พื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 

สัมภาษณ ์
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ/์แบบ
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 

5 มกราคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียน 
บ้านห้วยเสือ 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนา   เชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพือ่เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านห้วยเสือ 

สัมภาษณ ์
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ/์แบบ
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 

5 มกราคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนสมาคม 
ป่าไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทย 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนโรงเรียน
สมาคม 
ป่าไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทย 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงโรงเรียน
สมาคม 
ป่าไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทยพื้นที่
โรงเรียน 

สัมภาษณ ์
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ/์แบบ
สนทนากลุ่ม 
 
 
 
 

13 มกราคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

 
 
 
 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้าน 
ดงเสลา 
 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านดงเสลา 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านดงเสลา 

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

14 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านถ้ าองจุ 
 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านถ้ าองจุ 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านถ้ าองจุ 

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

14 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านไร ่
 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านไร ่

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็นข้อมลู
พื้นฐานในการพัฒนาเชิง
พื้นที่โรงเรียนบ้านไร ่

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

15 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนทีต่้องการ
ใช้แนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน
โครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านหนอง
อ าเภอจีน 
 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนทีต่้องการใช้
แนวทางการพัฒนา
ของโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านหนอง
อ าเภอจีน 
 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนที่ต้องการ
ใช้แนวทางการพัฒนาของ
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็นข้อมลู
พื้นฐานในการพัฒนาเชิง
พื้นที่โรงเรียนบ้านหนอง
อ าเภอจีน 
 

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

16 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 

 
 
 
 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
สภาพความต้องการ
โรงเรียนทีต่้องการใช้
แนวทางการพัฒนาของ
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านเก่าวิทยา 
 

สภาพความ
ต้องการโรงเรียนที่
ต้องการใช้แนว
ทางการพัฒนาของ
โรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมลู
พื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านเก่า
วิทยา 
 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนที่
ต้องการใช้แนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน
โครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านเก่าวิทยา 
 

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

17 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 
 

สภาพความต้องการ
โรงเรียนทีต่้องการใช้
แนวทางการพัฒนาของ
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านไร่ป้า 
 

สภาพความ
ต้องการโรงเรียนที่
ต้องการใช้แนว
ทางการพัฒนาของ
โรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมลู
พื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่
โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
 

เพื่อศึกษาสภาพความ
ต้องการโรงเรียนที่
ต้องการใช้แนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน
โครงการกอง
ทุนการศึกษาเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาเชิงพื้นที่โรงเรียน
บ้านไร่ป้า 
 

สัมภาษณผ์่านไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
 
 
 
 

17 มกราคม 
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 
 

 

 
 



 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการ
นิเทศ 

สื่อและเครือ่งมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทนมี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือให้โรงเรียน
บ้านทุ่งเสือโทนปรับปรุงแก้ไขดังน้ี 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

17 
สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 
 

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนบ้านห้วยเสือมี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือให้โรงเรียน
บ้านห้วยเสือปรับปรุงแกไ้ขดังนี้ 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

17 
สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 
 
 



เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนบ้านไร ่
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนบ้านไร่มี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือ
ใหโ้รงเรียนบา้นไร่
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

17 สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 

โรงเรียนศรสีวัสดิ์
พิทยาคม 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนศรสีวัสดิ์
พิทยาคม มี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือ
ใหโ้รงเรียนศรสีวัสดิ์
พิทยาคมปรับปรุงแก้ไข
ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

18 สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 

 
 
 
 



 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนบ้าน 
ดงเสลา 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนบ้านดงเสลามี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือ
ใหโ้รงเรียนบา้นดงเสลา
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

18 สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิ
ริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจน
เดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 

โรงเรียนวดัถ้ าองจ ุ
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 

โรงเรียนวดัถ้ าองจุมี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ที่สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือ
ใหโ้รงเรียนบา้นห้วยเสือ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 

18 สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิ
ริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจน
เดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 
281/2563) 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการ
โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านไร่ป้ามี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการ
บริหารจดัการโรงเรียน 
ที่สอดคล้องกับ 5  
กลยุทธ์ 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือให้
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
ปรับปรุงแก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการโรงเรยีน 
ให้สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการ
บริหารจดัการโรงเรียน 
 
 

25 
มิถุนายน
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 281/2563) 

โรงเรียนสมาคม 
ป่าไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทย 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 

โรงเรียนสมาคมป่าไม้
อุทิศแห่ง 
ประเทศไทยมี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือให้
โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศ
แห่งประเทศไทยปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กลยุทธ์ 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการ
บริหารจดัการโรงเรียน 
 
 

18 
สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านกังานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 281/2563) 

 
 



 
 
 

เรื่องท่ีนิเทศ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อและเครื่องมือ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนสมาคม 
ป่าไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทย 
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 

โรงเรียนสมาคมป่า
ไม้อุทิศแห่ง 
ประเทศไทยมี
องค์ประกอบดังน้ี 
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 

เพื่อแนะน า ช่วยเหลือให้
โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศ
แห่งประเทศไทยปรับปรุง
แก้ไขดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
ให้สอดคล้องกับ 5 กล
ยุทธ์ 
 

• สนทนากลุ่ม 
• นิเทศ ติดตาม ดังนี ้
1.แผนพัฒนาการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบสนทนากลุ่ม 
• แบบนิเทศ ติดตาม 
ดังนี ้
1.แผนพัฒนา
การศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3.โครงการ 
4.นวัตกรรมด้านการ
บริหารจดัการโรงเรียน 
 
 

18 สิงหาคม
2563 

 
 
 

1.นางสาลินี  อุดมผล 
2.นางศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์              
3.นางวารินทร์  สุขกุล                   
4.นางสาวอัจฉรา ศรีวงษ์ศิริวัฒน์      
5.นส.พัฒนร์วี ฉัตรศรีทองกุล      
6.นางสาวสัทธา  สืบดา                  
7.นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย       
8.นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
(ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 281/2563) 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 การประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ สรุปผลการนิเทศ
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายของศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม                   
ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 การประเมินผลและสรุปผลการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ผลการนิเทศรายโรงเรียน 
2. การสังเคราะห์ผลการนิเทศโดยภาพรวม 
3. การประเมินผลการนิเทศตามกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ดร.สาลินี อุดมผล และคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล           
             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
  

 


