
ตัวช้ีวัดที่ 1.5  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการวิจัยทางการศึกษา 
หน่วยวัด : ระดับความส าเร็จ 
น้ าหนัก : ร้อยละ  ๕ 
ค าอธิบาย :  
  พิจารณาความส าเร็จจากการด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยและแผนการด าเนินการวิจัย 
   เป็นการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
เช่น R 2 R , Action research , R&D เป็นต้น 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ  
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  

ระดับคะแนน ระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี :  
ระดับคะแนน  เกณฑ์การให้คะแนน 

1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีส าคัญ มาจัดท าร่างข้อเสนอเค้าโครง
วิจัย (Research Proposal)  ทางการศึกษา 

2 ศึกษาธิการจังหวัด ให้ความเห็นชอบข้อเสนอเค้าโครงวิจัย(Research Proposal)  และ
มีคณะกรรมการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิจัย 

3 ด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัย 
4 มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ๑ เรื่อง 
5 มีรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  ๑ เรื่อง และเผยแพร่อย่างน้อย ๒ ช่องทาง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 

ระดับความส าเร็จในการด าเนินการวิจัย 
ทางการศึกษา 

ระดับ
ความส าเร็จ 

   

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
                        ............................................................................................................................. ................... 
....................................................................................... .........................................................................................  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :                                  เบอร์ติดต่อ :  



รายงานผลการด าเนินงานการวิจัยทางการศึกษา 
 
ส านัก : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
งาน : งานวิจัยเรื่อง : หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี) 
สภาพปัญหา / ความต้องการ 
    การวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เป็นลักษณะหนึ่งของการวิจัย                        
ที่ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ หรือการวิจัยรูปแบบอ่ืนๆ ที่มุ่งพัฒนาทางเลือกหรือวิธีการ                     
ใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต โดยวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยและพัฒนา                
ต้องตอบสนองความต้องการ 2 ลักษณะ คือ ต้องการแก้ปัญหา  หรือต้องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม                
ใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระบบในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความแตกต่างด้านคุณภาพ  สภาพและ
บริบท รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ควรน าผลการประเมินในระบบการศึกษาทุกภาคส่วน  โดยน าสภาพ
ปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกับนโยบายการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนและน ามาเป็นแนวทางการวิจัยและ
พัฒนา ดังที่แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ระบุยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต 
พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญไว้ 3 ประเด็น 
คือ 1) การผลิต  พัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท าที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนา
ประเทศ 2) ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  และ 3) ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัย
มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา  
  ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีแนวทางการด าเนินงานโดยใช้หลักการ
บริหารและการมีส่วนร่วม เพ่ือการวิจัยและพัฒนา  โดยผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเลือกวิธีการพัฒนาโดย
วิจัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของ ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน  สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา  สภาพความ
ต้องการของท้องถิ่น และผลการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่าย
คุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน อ าเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้วิจัยและพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยระบุ
กลุ่มเป้าหมายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า ผลการวิจัยเรื่อง 
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่าย
โครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL)  ตอบวัตถุประสงค์ดังนี้ 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน พบว่า ด้านนโยบายและโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน 
ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหวาย โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
     2. ผลการหาแนวทางและพัฒนานวัตกรรมด้านการนิ เทศ พบว่า ได้ร่างนวัตกรรม                          
ด้านการนิเทศ ประกอบด้วย ร่างรูปแบบการนิเทศเชิงสร้างสรรค์  ร่างคู่มือการนิเทศเชิงสร้างสรรค์                         
ร่างแผนการนิเทศ  และปฏิทินการนิเทศ ภายใต้งานวิจัยและพัฒนา เรื่อง นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์



เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  
จังหวัดกาญจนบุรี (PARE MODEL)   
   3. ผลการนิ เทศโดยใช้  นวัตกรรมการนิ เทศเชิงสร้างสรรค์ เ พ่ือส่ ง เสริ มด้านบริหาร                            
จัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน  จังหวัดกาญจนบุรี 
(PARE MODEL) พบว่า 
  3.1 ผู้บริหารและครูมีคุณธรรมอัตลักษณ์ มากกว่าบริบทของโรงเรียนและชุมชน                             
ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ีด ี
  3.2 นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน นักเรียนบางคน                     
มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มากกว่าที่ทางโรงเรียนและชุมชนร่วมกันก าหนด นอกจากนี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
พฤติกรรมบ่งชี้ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ได้  
  3.3 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และร่วมกับทางโรงเรียนในการ
คิดและสู่การปฏิบัติสู่นักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีมีความยั่งยืน 
  3.5 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  3.6 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหาร มีคุณธรรมอัตลักษณ์แบบการพัฒนาร่วมวิชาชีพ มิใช่การ
ท างานร่วมกันแบบสั่งการ 
 4. ผลการสรุปและการประเมินการใช้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ พบว่า รูปแบบ                    
การนิเทศเชิงสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาบุคลากรสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริงและ บุคลากรที่มีส่วนร่วมมีความ                  
พึงพอใจในการนิเทศรูปแบบนี้เพราะไม่เป็นการเพ่ิมภาระส าหรับครูและประโยชน์ คุณค่าสูงสุดคือ นักเรียน                       
เป็นคนที่ทั้งท่ีบ้านที่โรงเรียนและท่ีอ่ืนๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความเป็นคนดีที่ยั่งยืน 
     จากเหตุผลงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงมีความประสงค์จะ
ขยายผลเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ประกอบกับผลการประชุมปฏิบัติการ “การมีส่วนร่วม
ในการติดตาม แนะน า การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาในการก ากับของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี” ระหว่างวันที่ 19 -21 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ท่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ให้ความส าคัญกับ
ศึกษานิเทศก์ในการช่วยลงมือปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม เพ่ือช่วยกันพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีของบ้านเมือง  
     ดังนั้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีความประสงค์ขยายผลโดยน านวัตกรรม                     
ด้านการนิเทศเชิงสร้างสรรค์นี้ต่อยอด โดยตั้งชื่อเรื่องการวิจัยในการขยายผลครั้งนี้ คือ หลักสูตรภาคีเครือข่าย                    
ร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
(ภายใต้นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรี) โดยขยายผลในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น จ านวน 10 โรงเรียน โดยประกอบด้วย โรงเรียน 3 ลักษณะดังนี้ 
1. โรงเรียน  ที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการกองทุนการศึกษาจ านวน 7 โรงเรียน คือ  
โรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียน
สมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  2.โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมเป็น
โรงเรียนเครือข่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียน                 
บ้านเก่าวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี และ 3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านไร่ป้า ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณ         
ที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โรงเรียนในการพัฒนาร่วมกัน 
 



แนวทางในการด าเนินการ 
 การด าเนินงานตามโครงการมีแนวทางดังต่อไปนี้ 

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

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

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศ
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                        
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 
 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินงานใช้กระบวนการวิจัย Research and Development 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลด้านสภาพปัญหาและสภาพความต้องการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
(ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม 
จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 17  มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงเรียน                 
โพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

1.2 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

1.3 ศึกษาสภาพความต้องการเชิงนโยบาย วันที่ 9  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์                 
กสิกรรมธรรมชาติ KSL จังหวดักาญจนบุรี 
 
 



 
 

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 โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้สังเคราะห์รูปแบบด้านมโนทัศน์ในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคู่ขนานกับหน่วยงานร่วมพัฒนา คือ บุคลากร              
ในท าเนียบองคมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ดังนี้ 



 
 

1.2 ผลศึกษาสภาพและความต้องการให้พัฒนาและใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์
คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผล
นวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)ของศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
100 ต้องการให้พัฒนาประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 

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

1.3 ผลการศึกษาสภาพความพร้อมและความต้องการในการเข้าร่วมการขยายผลการใช้หลักสูตรภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  ประกอบด้วย โรงเรียน                  
2 ลักษณะ   กลุ่มเป้าหมายดังนี้  1. โรงเรียนที่มีสภาพความพร้อมและความต้องการในโครงการ                            
กองทุนการศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้าน
ห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  
โรงเรียนในสังกัดองการบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เตรยีมเข้าสู่โครงการโรงเรียนเครือข่ายกองทุนการศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี                      
3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาสภาพความพร้อมและ                   



ความต้องการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ านวน 10 โรงเรียนในการพัฒนาร่วมกัน
โดยระบุองค์ความรู้ที่ศึกษานิเทศก์คุณธรรมควรพัฒนาด้านต่างๆ  

ขั้นตอนที่ 2 การยกร่างรูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 1 มิถุนายน 2563  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

 
 
ผลการยกร่างหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน

โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์
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 



ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) 

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

 

 
3.2 การนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน 

มิถุนายน – กันยายน 2563  

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผลการน าหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนใน

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

 ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคนมีองค์ความรู้ประเด็นที่พัฒนา และสามารถลงพ้ืนที่
นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัด
การศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ 

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

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการใช้หลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการ
นิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพื่อส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมิตรพันธ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

 

 
 
 



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

4.1 ศึกษานิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน มีองค์ความรู้ประเด็นที่พัฒนา                  
และมีทักษะ  ความสามารถลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 5 กลยุทธ์ ในระดับดี                         
และผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

4.2 บุคลากรที่เป็นภาคีเครือข่ายในคณะท างานโครงการกองทุนการศึกษาอ่ืนๆ เช่น สบค. 
อาสาสมัครส่วนกลาง อาสาสมัครเชิงพ้ืนที่ ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญของ สพฐ.ให้
ความร่วมมือในการนิเทศผลการไปนิเทศ ส่งผลให้ได้ผลการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ิมขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่ระบุในโครงการ และผลการลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายให้
สามารถพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการจัดการศึกษา และการจัดท าโครงการสู่การพัฒนา 
5 กลยุทธ์ ในระดับดี  และผลกระทบเชิงบวกท่ีค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนา ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้านระบบการบริหารจัดการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  
 
สรุปผลการจากด าเนินการวิจัยทางการศึกษา 

1. ผลการประเมินผลงานวิจัยและพัฒนา เรื่องหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรม
เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรม                  
การนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครูเพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียน                  
กองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี)  มีคุณภาพในระดับด ี 

2. ศึกษานิเทศก์คุณธรรมมีองค์ความรู้และมีความสามารถในการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
นวัตกรรมการศึกษา  เรื่องหลักสูตรภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาศึกษานิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้การขยายผลนวัตกรรมการนิเทศเชิงสร้างสรรค์ส าหรับครู
เพ่ือส่งเสริมด้านบริหารจัดการคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการในโรงเรียนกองทุนการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี)  มีคุณภาพในระดับดี 

3.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียนมีผลการพัฒนาที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ได้แก่ 1. โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 7 โรงเรียน คือโรงเรียนถ้ าองจุ โรงเรียนบ้านดงเสลา 
โรงเรียนบ้านไร่  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมาคมป่าไม้อุทิศแห่งประเทศไทย 
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม มีความสามารถในการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา
ในระดับดี การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมระดับดี ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพระดับดี ระบบการบริหารระดับ                               
ปานกลาง และ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่เตรียมเขา้สู่โครงการโรงเรียนเครือข่าย                                    
กองทุนการศึกษา จ านวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองอ าเภอจีน จังหวัด
กาญจนบุรี อยู่ในระหว่างการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทุกๆด้าน แต่การขับเคลื่อนยังไม่บรรลุเป้าหมายเรื่อ ง
ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านโรงเรียนคุณธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านทักษะชีวิตและทักษะอาชีพระดับดี  



และ 3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ป้า มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนระดับดี 
การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพของผู้เรียน ระดับดี                                    

4.นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียน                     
ตามกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรี ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์ทั้ง 5 กลยุทธ์ ตามนโยบาย
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยเรียงล าดับความจ าเป็นการการพัฒนาจากมากไปหาน้อยดังนี้คือ 
ด้านการพัฒนาครู  ด้านการพัฒนาผลส าฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการบริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน  
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     ปัญหา อุปสรรค 
         1.สถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการขับเคลื่อนโครงการส่งผลต่อการด าเนินโครงการล่าช้าจาก                           
ที่วางแผนไว้ 
 2.งบประมาณที่จัดสรรให้มีความล่าช้า ในการขับเคลื่อนในแต่ละไตรมาสกับขั้นตอนการวิจัยที่เร่งรัด                  
ส่งผลเรื่องระยะเวลาที่ท าให้การเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 
      แนวทางแก้ไข 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีควรออกแบบการด าเนินโครงการวิจัยโดยก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการระยะต่างๆ ให้มีความยืดหยุด และ การท าโครงการวิจัยและพัฒนาอาจยืดระยะเวลาเป็น 
1-2 ปี แต่ก าหนดระยะที่ 1-2 เป็นวิจัย 1 เรื่องเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ และระยะท่ี 3 -4 เป็นงานวิจัย                       
เชิงทดลอง  

                                                     ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน 
                                                                       (นางสาลินี  อุดมผล) 
      ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
                                                              ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                    (นายชาลี   ส ารองทรัพย์) 

                               ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
            ลงชื่อ.....................................ผู้รับรองรายงานโครงการ 

                                                                   (นาสาวอรวรรณ  ค ามาก) 
                                                             ต าแหนง่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในต าแหน่ง 

                                                   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 


