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รายงาน          รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน  
         เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ผู้รายงาน       นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ 
                  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ  
         สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ปีท่ีศึกษา       2562 

บทคัดย่อ 
รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนเพื่อสร้าง

คนดีให้บ้านเมือง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 การประเมินในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนเพื่อสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย          
การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ( Input 
Evaluation)  การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation)  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้
ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ 1) โรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 39 ท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่าย
โรงเรียนดีต้องมีท่ียืนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 29 โรงเรียน 2) นักเรียน                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน เพื่อสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง จ านวน 15,990  คน  (ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและคุณธรรม                  
อัตลักษณ์ท่ีโรงเรียนก าหนด) 3) ตัวแทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของ
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง  โรงเรียนละ 50 คน รวมจ านวน  
1,450  คน 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนเพื่อ
สร้างคนดีให้บ้านเมือง  ปีการศึกษาศึกษา 2562  จ านวน  946 คน  5) ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนดีต้องมี ท่ียืน เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ( ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ                  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา) จ านวน 46  คน 6) ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 –               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมี ท่ียืน เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง                     
โรงเรียนละ 50 คน รวมจ านวน 1,450 คน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
Deviation)   
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 สรุปผลการประเมิน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 

เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถสรุปผล                  
การประเมินได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนเพื่อสร้าง
คนดีให้บ้านเมือง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ด้านสภาพแวดล้อมของ
โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.43)  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.47) ด้านกระบวนการของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54) 

2. ผลการประเมนิด้านผลผลิตของโครงการ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
2.1   ผลการนิเทศ ติดตามด้านการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดีต้องมีท่ี

ยืนของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 29 โรง ได้ด าเนินการโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100  

2.2   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และคุณธรรมอัตลักษณ์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด พบว่านักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
– 6  ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100  

2.3 ผลการประเมินการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  พบว่า                  
การประเมินคุณภาพ 5 ระดับมากท่ีสุด มีจ านวนครูท่ีมีผลการประเมินจ านวน 11,179 คนคิดเป็น   
ร้อยละ  98.51  การประเมินคุณภาพ 4 ระดับมาก  มีจ านวนครู ท่ีมีผลการประเมินจ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.49 

2.4 ผลการประเมินการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพ 
5 ระดับมากท่ีสุด มีจ านวนครูที่มีผลการประเมินจ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการประเมินด้านผลกระทบของโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
3.1  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีมีต่อโครงการเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.46) ของตัวแทนนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.55) และ               
ของตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.53)   

3.2 ผล/รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ โรงเรียนมีผลการประด าเนินงานและผล/รางวัลด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก  
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