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บทที ่4 
ผลการด าเนินการ 

 
การวิจยัการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 

ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ดาํเนินการ ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1.  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2.  การวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลตามเคร่ืองมือของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 
1. สัญลักษณ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัได้กาํหนดความหมายของสัญลกัษณ์ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในการแปลความหมาย และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้ง ดงัน้ี 
 ค่าร้อยละของขอ้มูล 
 N แทน จาํนวนประชากร 
 n  แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 X  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) ท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.  แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) ท่ีศึกษาจากประชากร 
  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท่ีศึกษาจากประชากร 
 
2. การวเิคราะห์และแปลผลข้อมูลตามเคร่ืองมือของแบบสอบถามแต่ละฉบับ 
 ผูว้ิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของการ
บรรยายและรูปตารางเป็นตอนๆ ตามลาํดบัดงัน้ี 

 2.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา 
  2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  
  2.3 การวิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู ้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 
โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา  
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 2.4 ผลการสรุปผลกระทบเชิงบวกหลงัการพฒันา ส่งผลให้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค และ
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครอง และ
ชุมชน 

 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ
นักเรียน โดยใช้ “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  

ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของนกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ปรากฏดงัตาราง 12-17 

 

ตาราง  12 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันา
 คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” 
 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของนกัเรียน   ปรากฏผลดงัน้ี   

   
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=108) ปีการศึกษา 2560 (n=108) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
1 

ด้านการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัใหก้บันกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน เพื่อการส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.65 

 
0.75 

 
มาก 

 
4.20 

 
0.40 

 
มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 
 

3.62 0.73 มาก 4.21 0.41 มาก 

 
 



219 
 

ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั

ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการร่วม
กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ
ปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.63 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

5 การร่วมทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3.62 0.73 มาก 4.19 0.39 มาก 

เฉลีย่ 3.63 0.72 มาก 4.20 0.39 มาก 
 
6 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.65 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.20 

 

 
0.40 

 
มาก 

7 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัและเห็น
คุณค่าในการช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

8 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และหรือการช่วยเหลือ
นกัเรียน  

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
9 การมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา ให้

การแนะนาํ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

10 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นความรู้ ทกัษะ และวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.61 0.73 มาก 4.19 0.39 มาก 

11 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวญั
กาํลงัใจ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.64 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.65 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.73 มาก 4.20 0.39 มาก 
 

13 
ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) 
มีประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการ
นิเทศ กาํกบัติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 
3.63 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.19 

 
0.39 

 
มาก 

14 มีการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจวธีิการ
และเป้าหมายในการกาํกบัติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน 

3.64 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

15 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
นิเทศกาํกบัติดตามประเมินและร่วมช่ืน
ชมความสาํเร็จ 

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
16 มีการนาํผลการนิเทศ แนะนาํ และผลการ

ประเมินติดตามไปใชใ้นการปรับปรุง
พฒันา 

3.62 0.73 มาก 4.20 0.40 มาก 

17 นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี คือ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.63 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.63 0.73 มาก 4.20 0.39 มาก 

 
 

18 

ด้านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 
การร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง 
สร้างขวญักาํลงัใจ ในโอกาสและลกัษณะ
ต่างๆ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

3.62 

 
 

0.73 

 
 

มาก 

 
 

4.19 

 
 

0.39 

 
 

มาก 

19 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการช่ืนชมผล
การพฒันาโดยการร่วมติดดาว เพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจนกัเรียน 

3.61 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

20 การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และผลการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน แก่โรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน 

3.62 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

21 การนาํเสนอผลการดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่างๆ  

3.65 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

 
 



222 
 

ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
22 การส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมนาํเสนอ

ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับ 
เกียรติบตัรการประกาศเกียรติคุณใน
ระดบัเขตพื้นท่ี ระดบัเขตตรวจราชการ 
และระดบัชาติ 

3.64 0.72 มาก 4.19 0.39 มาก 

23 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.63 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

24 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัดี 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.63 0.72 มาก 4.21 0.39 มาก 

 
25 

ด้านการสร้างและขยายเครือข่าย 
การร่วมประชุมวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครือข่าย ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

 
3.62 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.19 

 
0.39 

 
มาก 

26 การร่วมกาํหนดคุณสมบติั และจาํนวน
เครือข่ายเป้าหมายเพื่อขยายผลการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 0.73 มาก 4.21 0.41 มาก 

27 การร่วมวางแผนในการดูแลและพฒันา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย 

3.65 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

28 การขยายเครือข่ายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี โดยการจดั
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ 

3.60 0.73 มาก 4.21 0.41 มาก 

29 การร่วมพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมโดยการจดัอบรมนกัเรียนและ
ครูใหก้บัโรงเรียนเป้าหมาย 

3.60 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 
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ตาราง 12 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
30 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน

กาํหนด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
กระตุน้ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 

31 นกัเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีช่ืนชม
และยอมรับของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.65 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

32 การส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนประสบความสาํเร็จ 
เป็นแบบอยา่ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

3.59 0.73 มาก 4.22 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.16 0.63 ปานกลาง 3.68 0.35 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52 0.70 มาก 4.07 0.38 มาก 
 

 จากตาราง 12 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  ตามความ
คิดเห็นของนกัเรียน  
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.52 , S.D. = 0.70) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียสูงสุด( X = 3.64,S.D. = 0.73) อยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ( X =3.63 , S.D. = 0.73)  ดา้นการสอบถาม
ติดตาม(นิเทศติดตาม) ( X =3.63 , S.D. = 0.73)ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ( X = 
3.63 , S.D. = 0.72) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย
( X = 3.16, S.D. = 0.63) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.07 , S.D.= 0.38) อยู่ในระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.21 , 
S.D. = 0.39) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม 
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ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 4.20 , S.D. = 0.39) อยูใ่นระดบัมาก  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย( X = 3.68, S.D. = 0.35)อยูใ่นระดบัมาก 
 

ตาราง  13 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม ตามความคิดเห็นของครู  ปรากฏผลดงัน้ี  

   
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (N=17) ปีการศึกษา 2560 (N=15) 

  แปลผล   แปลผล 
1 ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ 

การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัใหก้บันกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน เพื่อการส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 
 

0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.59 0.79 มาก 4.20 0.41 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.65 0.78 มาก 4.27 0.45 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการร่วม
กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบติั
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 
 

3.53 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 
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ตาราง 13(ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
5 การร่วมทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

เฉลีย่ 3.56 0.64 มาก 4.28 0.43 มาก 
 
6 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.65 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.50 

 
มาก 

7 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัและเห็น
คุณค่าในการช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง 

3.71 0.77 มาก 4.27 0.45 มาก 

8 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และหรือการช่วยเหลือ
นกัเรียน  

3.59 0.71 มาก 4.40 0.50 มาก 

9 การมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา ให้
การแนะนาํ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 0.79 มาก 4.33 0.48 มาก 

10 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นความรู้ ทกัษะ และวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.41 0.71 ปานกลาง 4.40 0.50 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
11 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวญั

กาํลงัใจ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.59 0.79 มาก 4.47 0.51 มาก 

12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

เฉลีย่ 3.59 0.67 มาก 4.36 0.45 มาก 
 

13 
ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) 
มีประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการ
นิเทศ กาํกบัติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 
3.59 

 
0.71 

 
มาก 

 
4.33 

 
0.48 

 
มาก 

14 มีการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจวธีิการ
และเป้าหมายในการกาํกบัติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน 

3.59 0.79 มาก 4.40 0.50 มาก 

15 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
นิเทศกาํกบัติดตามประเมินและร่วมช่ืน
ชมความสาํเร็จ 

3.53 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

16 มีการนาํผลการนิเทศ แนะนาํ และผลการ
ประเมินติดตามไปใชใ้นการปรับปรุง
พฒันา 

3.53 0.80 มาก 4.33 0.48 มาก 

17 นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี คือ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.40 0.50 มาก 

เฉลีย่ 3.56 0.69 มาก 4.36 0.47 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
 
 

18 

ด้านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 
การร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง 
สร้างขวญักาํลงัใจในโอกาสและลกัษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

3.59 

 
 

0.71 

 
 

มาก 

 
 

4.33 

 
 

0.48 

 
 

มาก 

19 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการช่ืนชมผล
การพฒันาโดยการร่วมติดดาว เพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจนกัเรียน 

3.71 0.77 มาก 4.27 0.45 มาก 

20 การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และผลการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน แก่โรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน 

3.41 0.71 ปานกลาง 4.33 0.48 มาก 

21 การนาํเสนอผลการดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

3.71 0.77 มาก 4.33 0.48 มาก 

22 การส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมนาํเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บตัรการประกาศเกียรติคุณในระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัเขตตรวจราชการ และ
ระดบัชาติ 

3.53 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

23 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.71 0.77 มาก 4.33 0.48 มาก 

24 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัดี 

3.47 0.71 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.60 0.68 มาก 4.30 0.44 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
 

25 
ด้านการสร้างและขยายเครือข่าย 
การร่วมประชุมวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครือข่าย ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

 
3.71 

 
0.77 

 
มาก 

 
4.33 

 
0.48 

 
มาก 

26 การร่วมกาํหนดคุณสมบติั และจาํนวน
เครือข่ายเป้าหมายเพื่อขยายผลการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

27 การร่วมวางแผนในการดูแลและพฒันา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย 

3.65 0.78 มาก 4.33 0.48 มาก 

28 การขยายเครือข่ายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี โดยการจดั
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ 

3.65 0.70 มาก 4.20 0.41 มาก 

29 การร่วมพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมโดยการจดัอบรมนกัเรียนและ
ครูใหก้บัโรงเรียนเป้าหมาย 

3.65 0.78 มาก 4.33 0.48 มาก 

30 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
กระตุน้ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

3.65 0.70 มาก 4.40 0.50 มาก 

31 นกัเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีช่ืนชม
และยอมรับของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.71 0.77 มาก 4.33 0.48 มาก 
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ตาราง 13(ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
32 การส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนประสบความสาํเร็จ 
เป็นแบบอยา่ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

3.53 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

เฉลีย่ 3.18 0.60 ปานกลาง 3.77 0.39 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.48 0.53 ปานกลาง 4.19 0.43 มาก 

 
 จากตาราง 13  แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของครู 
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (= 3.48 , = 0.53) อยู่ในระดบัปานกลาง  และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 3.60 , 
= 0.68) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม(= 3.59 , = 0.67) ดา้นการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)(= 3.56 , = 0.64,0.69) อยูใ่นระดบั
มาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย(= 3.18 , = 0.60)อยูใ่น
ระดบัปานกลาง   
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย(= 4.19 , = 0.43) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
แต่ละดา้น พบว่า ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม และดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด(= 4.36 , = 0.45,0.47) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้าง
ขวญักาํลงัใจ(= 4.30 , = 0.44) ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ(= 4.28, = 0.43) อยูใ่นระดบั
มาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย(= 3.77 , = 0.39)อยูใ่น
ระดบัมาก 
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ตาราง  14 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันา
 คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
 ตะเครียะวทิยาคม ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง  ปรากฏผลดงัน้ี   

  
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=108) ปีการศึกษา 2560 (n=108) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
1 

ด้านการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัใหก้บันกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน เพื่อการส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.65 

 

 
0.75 

 
มาก 

 
4.21 

 
0.41 

 
มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการร่วม
กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบติั
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.62 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

5 การร่วมทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3.63 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.74 มาก 4.21 0.40 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
6 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.65 

 
0.75 

 
มาก 

 
4.20 

 
0.40 

 
มาก 

7 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัและเห็น
คุณค่าในการช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง 

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 

8 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และหรือการช่วยเหลือ
นกัเรียน  

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 

9 การมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา ให้
การแนะนาํ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

10 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นความรู้ ทกัษะ และวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.63 0.73 มาก 4.20 0.40 มาก 

11 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวญั
กาํลงัใจ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.64 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.65 0.75 มาก 4.20 0.40 
 

มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.73 มาก 4.20 0.39 มาก 
 

13 
ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) 
มีประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการ
นิเทศ กาํกบัติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 
3.65 

 
0.75 

 
มาก 

 
4.19 

 
0.39 

 
มาก 

14 มีการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจวธีิการ
และเป้าหมายในการกาํกบัติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน 

3.63 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

15 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
นิเทศกาํกบัติดตามประเมินและร่วมช่ืน
ชมความสาํเร็จ 

3.65 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

16 มีการนาํผลการนิเทศ แนะนาํ และผลการ
ประเมินติดตามไปใชใ้นการปรับปรุง
พฒันา 

3.65 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

17 นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี คือ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.62 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.73 มาก 4.20 0.39 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
 

18 

ด้านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 
การร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง 
สร้างขวญักาํลงัใจ ในโอกาสและลกัษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

3.64 

 
 

0.74 

 
 

มาก 

 
 

4.19 

 
 

0.39 

 
 

มาก 

19 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการช่ืนชมผล
การพฒันาโดยการร่วมติดดาว เพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจนกัเรียน 

3.63 0.73 มาก 4.20 0.40 มาก 

20 การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และผลการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน แก่โรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน 

3.65 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

21 การนาํเสนอผลการดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

3.62 0.73 มาก 4.20 0.40 มาก 

22 การส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมนาํเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บตัร การประกาศเกียรติคุณในระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัเขตตรวจราชการ และ
ระดบัชาติ 

3.65 0.75 มาก 4.19 0.39 มาก 

23 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.64 0.72 มาก 4.21 0.41 มาก 

24 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัดี 

3.65 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.72 มาก 4.20 0.39 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 

25 
ด้านการสร้างและขยายเครือข่าย 
การร่วมประชุมวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครือข่าย ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

 
3.62 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.19 

 
0.39 

 
มาก 

26 การร่วมกาํหนดคุณสมบติั และจาํนวน
เครือข่ายเป้าหมายเพื่อขยายผลการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.72 มาก 4.21 0.41 มาก 

27 การร่วมวางแผนในการดูแลและพฒันา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย 

3.61 0.72 มาก 4.20 0.40 มาก 

28 การขยายเครือข่ายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี โดยการจดั
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ 

3.64 0.74 มาก 4.19 0.39 มาก 

29 การร่วมพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมโดยการจดัอบรมนกัเรียนและ
ครูใหก้บัโรงเรียนเป้าหมาย 

3.64 0.72 มาก 4.20 0.40 มาก 

30 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
กระตุน้ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

31 นกัเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีช่ืนชม
และยอมรับของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.65 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
32 การส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนประสบความสาํเร็จ 
เป็นแบบอยา่ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

3.64 0.72 มาก 4.22 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.18 0.63 ปานกลาง 3.68 0.34 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.52 0.70 มาก 4.07 0.38 มาก 
  

 จากตาราง 14 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง  
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.52 , S.D. = 0.70) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม ด้านการ
สอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) และดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  
( X = 3.64 , S.D. = 0.74, 0.73, 0.73  และ0.72) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการ
สร้างและการขยายเครือข่าย( X = 3.18, S.D. = 0.63) อยูใ่นระดบัปานกลาง    
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.07 , S.D.= 0.38) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.21 , S.D. = 0.40)
รองลงมา คือ ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) ดา้นการเสริมแรง
เชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ ร่วม ( X = 4.20 , S.D. = 0.39) อยูใ่นระดบัมากและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย( X = 3.68, S.D. = 0.34)อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปรากฏผล
ดงัน้ี    

 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=7) ปีการศึกษา 2560 (n=7) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
1 

ด้านการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัใหก้บันกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน เพื่อการส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.57 

 

 
0.78 

 

 
มาก 

 
4.29 

 

 
0.48 

 

 
มาก 

 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการร่วม
กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบติั
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37 มาก 

5 การร่วมทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

เฉลีย่ 3.54 0.74 มาก 4.23 0.40 มาก 
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ตาราง 15(ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
6 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.57 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.29 

 
0.48 

 
มาก 

7 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัและเห็น
คุณค่าในการช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

8 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และหรือการช่วยเหลือ
นกัเรียน  

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

9 การมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา ให้
การแนะนาํ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

10 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นความรู้ ทกัษะ และวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53 มาก 

11 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวญั
กาํลงัใจ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.71 0.56 มาก 4.29 0.48 มาก 

เฉลีย่ 3.55 0.75 มาก 4.27 0.41 มาก 
 

13 
ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) 
มีประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการ
นิเทศ กาํกบัติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 
3.57 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.29 

 

 
0.48 

 
มาก 

14 มีการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจวธีิการ
และเป้าหมายในการกาํกบัติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน 

3.71 0.75 มาก 4.14 0.37 มาก 

15 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
นิเทศกาํกบัติดตามประเมินและร่วมช่ืน
ชมความสาํเร็จ 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53 มาก 

16 มีการนาํผลการนิเทศ แนะนาํ และผลการ
ประเมินติดตามไปใชใ้นการปรับปรุง
พฒันา 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

17 นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี คือ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.43 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.57 0.75 มาก 4.31 0.42 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
 

18 

ด้านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 
การร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง 
สร้างขวญักาํลงัใจ ในโอกาสและลกัษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

3.43 

 
 

0.78 

 
 

มาก 

 
 

4.14 

 
 

0.37 

 
 

มาก 

19 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการช่ืนชมผล
การพฒันาโดยการร่วมติดดาว เพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจนกัเรียน 

3.71 0.75 มาก 4.43 0.53 มาก 

20 การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และผลการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน แก่โรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน 

3.43 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

21 การนาํเสนอผลการดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

3.71 0.75 มาก 4.43 0.53 มาก 

22 การส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมนาํเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บตัร การประกาศเกียรติคุณในระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัเขตตรวจราชการ และ
ระดบัชาติ 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

23 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.71 0.95 มาก 4.43 0.53 มาก 

24 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัดี 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

เฉลีย่ 3.59 0.71 มาก 4.29 0.39 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 

25 
ด้านการสร้างและขยายเครือข่าย 
การร่วมประชุมวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครือข่าย ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

 
3.57 

 
0.78 

 
มาก 

 
4.14 

 
0.37 

 
มาก 

26 การร่วมกาํหนดคุณสมบติั และจาํนวน
เครือข่ายเป้าหมายเพื่อขยายผลการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.43 0.53 มาก 

27 การร่วมวางแผนในการดูแลและพฒันา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

28 การขยายเครือข่ายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี โดยการจดั
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

29 การร่วมพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมโดยการจดัอบรมนกัเรียนและ
ครูใหก้บัโรงเรียนเป้าหมาย 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

30 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
กระตุน้ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

31 นกัเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีช่ืนชม
และยอมรับของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.57 0.78 มาก 4.43 0.53 มาก 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
32 การส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนประสบความสาํเร็จ 
เป็นแบบอยา่ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

เฉลีย่ 3.09 0.65 ปานกลาง 3.75 0.36 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.45 0.71 ปานกลาง 4.14 0.39 มาก 
  

 จากตาราง 15 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.45, S.D. = 0.71) อยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.59 
, S.D. = 0.71) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา คือ ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 3.57 , S.D. 
= 0.75) ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม( X = 3.55 , S.D. = 0.75) ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ( X = 
3.54 , S.D. = 0.74)อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย 
( X = 3.09, S.D. = 0.65) อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.14 , S.D.= 0.39) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบว่า ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X = 4.31, S.D. = 
0.42) อยูใ่นระดบัมาก  รองลงมา คือ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ( X = 4.29 , S.D.= 
0.39) ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม( X = 4.27 , S.D.= 0.41) ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ ( X = 4.23 
, S.D.= 0.40) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย( X = 
3.75, S.D. = 0.36)อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันา
 คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
 ตะเครียะวทิยาคม ตามความคิดเห็นของเครือข่ายชุมชน ปรากฏผลดงัน้ี   
  

 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=18) ปีการศึกษา 2560 (n=18) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
1 

ด้านการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจและความ
ตระหนกัใหก้บันกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชน เพื่อการส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.44 

 
 

 
0.70 

 
ปานกลาง 

 
4.06 

 
0.53 

 
มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดเป้าหมายการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกาํหนดพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.39 0.69 ปานกลาง 4.11 0.58 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจในการร่วม
กาํหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการปฏิบติั
เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58 มาก 

5 การร่วมทบทวนแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์อง
นกัเรียน เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 

เฉลีย่ 3.42 0.59 ปานกลาง 4.19 0.38 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
6 

ด้านการสร้างการมีส่วนร่วม 
การร่วมกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ
ผูบ้ริหาร นกัเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

 
3.50 

 
0.70 

 
ปานกลาง 

 
4.11 

 
0.47 

 
มาก 

7 การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน เพื่อใหทุ้กคนตระหนกัและเห็น
คุณค่าในการช่วยกนัสร้างคนดีให้
บา้นเมือง 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

8 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้และหรือการช่วยเหลือ
นกัเรียน  

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

9 การมีส่วนร่วมในการเป็นท่ีปรึกษา ให้
การแนะนาํ แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ดาํเนินกิจกรรมพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

10 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน
ดา้นความรู้ ทกัษะ และวสัดุอุปกรณ์ 
สาํหรับการทาํกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.00 0.48 มาก 

11 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างขวญั
กาํลงัใจ และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
12 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนบัสนุน

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.47 0.65 ปานกลาง 4.16 0.36 มาก 
 

13 
ด้านการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม) 
มีประชุมวางแผนเพื่อกาํหนดรูปแบบการ
นิเทศ กาํกบัติดตามความกา้วหนา้อยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบ 

 
3.44 

 
0.70 

 
ปานกลาง 

 
4.06 

 
0.53 

 
มาก 

14 มีการประชุมช้ีแจงทาํความเขา้ใจวธีิการ
และเป้าหมายในการกาํกบัติดตาม
ความกา้วหนา้อยา่งชดัเจน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.41 มาก 

15 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
นิเทศกาํกบัติดตามประเมินและร่วมช่ืน
ชมความสาํเร็จ 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 

16 มีการนาํผลการนิเทศ แนะนาํ และผลการ
ประเมินติดตามไปใชใ้นการปรับปรุง
พฒันา 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58 มาก 

17 นกัเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีดี
ข้ึนสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี คือ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียง รับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.39 0.69 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.46 0.63 ปานกลาง 4.17 0.35 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 
 

18 

ด้านการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวัญ
ก าลงัใจ 
การร่วมกาํหนดรูปแบบการเสริมแรง 
สร้างขวญักาํลงัใจ ในโอกาสและลกัษณะ
ต่าง ๆ เพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

3.44 

 
 

0.70 

 
 

ปานกลาง 

 
 

4.06 

 
 

0.53 

 
 

มาก 

19 ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการช่ืนชมผล
การพฒันาโดยการร่วมติดดาว เพื่อเป็น
ขวญัและกาํลงัใจนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

20 การส่งเสริมให้นกัเรียนและครูได้
นาํเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์
และผลการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน แก่โรงเรียนท่ี
สนใจมาศึกษาดูงาน 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.58 มาก 

21 การนาํเสนอผลการดาํเนินงานการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี ต่อหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

22 การส่งเสริมให้นกัเรียนร่วมนาํเสนอ
ผลงานและรับการประเมิน เพื่อรับเกียรติ
บตัร การประกาศเกียรติคุณในระดบัเขต
พื้นท่ี ระดบัเขตตรวจราชการ และ
ระดบัชาติ 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 

23 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.51 มาก 

24 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจและเป็นในการ
ประพฤติปฏิบติัดี 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 

เฉลีย่ 3.44 0.62 ปานกลาง 4.18 0.38 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
 

25 
ด้านการสร้างและขยายเครือข่าย 
การร่วมประชุมวางแผนในการสร้างและ
ขยายเครือข่าย ในการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี 

 
3.44 

 
0.70 

 
ปานกลาง 

 
4.11 

 
0.47 

 
มาก 

26 การร่วมกาํหนดคุณสมบติั และจาํนวน
เครือข่ายเป้าหมายเพื่อขยายผลการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

27 การร่วมวางแผนในการดูแลและพฒันา
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเป้าหมาย 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.06 0.41 มาก 

28 การขยายเครือข่ายในการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี โดยการจดั
นิทรรศการเพื่อประชาสัมพนัธ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.06 0.53 มาก 

29 การร่วมพฒันาเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรมโดยการจดัอบรมนกัเรียนและ
ครูใหก้บัโรงเรียนเป้าหมาย 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.58 มาก 

30 นกัเรียนเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
กระตุน้ใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.00 0.48 มาก 

31 นกัเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก หรือ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์เป็นท่ีช่ืนชม
และยอมรับของครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.47 มาก 
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ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
32 การส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน

คุณธรรมไดพ้ฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนประสบความสาํเร็จ 
เป็นแบบอยา่ง เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และ
สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มข้ึน 

3.39 0.60 ปานกลาง 4.06 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.03 0.54 ปานกลาง 3.57 0.40 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.34 0.60 ปานกลาง 3.95 0.45 มาก 
  

 จากตาราง 16 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ตามความ
คิดเห็นของเครือข่ายชุมชน   
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วมมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.47 , S.D. = 0.65) อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  รองลงมา คือ ดา้นการสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 3.46 , S.D. = 0.63) ดา้น
การเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ( X = 3.44 , S.D. = 0.62)  ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ 
( X = 3.42 , S.D. = 0.59)อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการ
ขยายเครือข่าย( X = 3.03, S.D. = 0.54) อยูใ่นระดบัปานกลาง   
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.95 , S.D.= 0.45) อยู่ในระดบัมาก  และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นการส่ือสารสร้างความเขา้ใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.19 , S.D. = 0.38) อยู่
ในระดบัมาก รองลงมา คือ ดา้นการเสริมแรงเชิงบวก/การสร้างขวญักาํลงัใจ( X = 4.18 , S.D. = 0.38) ดา้น
การสอบถามติดตาม(นิเทศติดตาม)( X = 4.17 , S.D. = 0.35) ดา้นการสร้างการมีส่วนร่วม(X = 4.16 ,  
S.D. = 0.36)อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการสร้างและการขยายเครือข่าย( X = 
3.57, S.D. = 0.40)อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 17 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ

วทิยาคม ตามความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน 
 

กลุ่มผู้ประเมิน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X , S.D. , แปลผล X , S.D. , แปลผล 
นกัเรียน 3.52 0.70 มาก 4.07 0.38 มาก 
ครู 3.48 0.53 ปานกลาง 4.19 0.43 มาก 
ผูป้กครอง 3.52 0.70 มาก 4.07 0.38 มาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.45 0.71 ปานกลาง 4.14 0.39 มาก 
เครือข่ายชุมชน 3.34 0.60 ปานกลาง 3.95 0.45 มาก 

สรุป ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง-มาก ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ  มาก 
 

 จากตาราง 17 สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัคุณภาพการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียน
ตะเครียะวิทยาคม ความคิดเห็นของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน หลงัการพฒันา ปีการศึกษา 2559โดยภาพรวม
ทั้งหา้กลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพปานกลาง-มาก  ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งหา้กลุ่มท่ีประเมิน มีคุณภาพมาก 
 เม่ือพิจารณาจาํแนกเป็นรายกลุ่มท่ีประเมินพบว่า  ปีการศึกษา 2559 นกัเรียนและผูป้กครอง มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยู่ในระดบัมาก( X =3.52 , S.D. = 0.70) 
รองลงมา คือ ครู อยูใ่นระดบัปานกลาง (= 3.48 , = 0.53) ส่วนเครือข่ายชุมชน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด( X = 3.34 , S.D. = 0.60) อยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั ปีการศึกษา 
2560 ครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก( X = 4.19, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัปานมาก( X =4.14, S.D.=0.39)ส่วน
เครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด( X =3.95,S.D.=0.45)อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของ
นักเรียน โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นของครูและผู ้ปกครอง เก่ียวกับ
พฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ท่ีเกิด
จากการใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ปรากฏดงัตาราง 18-20 
 

ตาราง  18 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ท่ีเกิดจากการใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ตามความ
คิดเห็นของครู ปรากฏผลดงัน้ี        

 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (N=17)   ปีการศึกษา 2560 (N=15) 

  แปลผล   แปลผล 
ด้านความซ่ือสัตย์       

1 นกัเรียนใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 3.59 0.71 มาก 4.07 0.59 มาก 
2 นกัเรียนปฏิบติัตนโดยคาํนึงถึงความ

ถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการ
กระทาํผดิ 

3.59 0.71 มาก 4.13 0.64 มาก 

3 นกัเรียนปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญา และ
ขอ้ตกลง 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.07 0.59 มาก 

4 นกัเรียนไม่ถือเอาส่ิงของและผลงาน
ของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

3.53 0.71 มาก 4.07 0.59 มาก 

5 นกัเรียนปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความ
ซ่ือตรง 

3.59 0.71 มาก 4.07 0.45 มาก 

6 นกัเรียนไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

3.59 0.71 มาก 4.00 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.56 0.66 มาก 4.07 0.54 มาก 

ด้านจิตอาสา       
7 นกัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ดว้ย

ความเตม็ใจ 
3.59 0.71 มาก 4.13 0.51 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
8 นกัเรียนอาสาทาํงานใหผู้อ่ื้นดว้ยกาํลงั

กาย กาํลงัใจ และกาํลงัสติปัญญา โดย
ไม่หวงัผลตอบแทน 

3.65 0.78 มาก 4.07 0.45 มาก 

9 นกัเรียนแบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และ
อ่ืน ๆ 

3.59 0.71 มาก 4.13 0.51 มาก 

10 นกัเรียนช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

3.53 0.71 มาก 4.07 0.59 มาก 

11 นกัเรียนดูแลรักษาสาธารณสมบติั และ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเตม็ใจ 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 

12 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

3.53 0.62 มาก 4.13 0.51 มาก 

13 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
หรือสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความ
กระตือรือร้น 

3.71 0.77 มาก 4.07 0.59 มาก 

เฉลีย่ 3.57 0.62 มาก 4.10 0.51 มาก 

ด้านความพอพียง       
14 นกัเรียนใชชี้วิตอยา่งพอประมาณ มี

เหตุผล 
3.59 0.79 มาก 4.20 0.67 มาก 

15 นกัเรียนมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 

16 นกัเรียนมีความรู้ในส่ิงท่ีทาํอยา่งรอบ
ดา้น 

3.53 0.62 มาก 4.07 0.45 มาก 

17 นกัเรียนมีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะส่ิง
ถูกตอ้งดีงาม 

3.59 0.71 มาก 4.13 0.51 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
18 นกัเรียนเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและ

ปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3.71 0.77 มาก 4.07 0.59 มาก 

19 นกัเรียนรู้จกัเผือ่แผแ่ละแบ่งปันผูอ่ื้น 3.53 0.71 มาก 4.13 0.64 มาก 
20 นกัเรียนหวงแหนสมบติัโรงเรียนและ

ส่วนรวม 
3.59 0.71 มาก 4.20 0.67 มาก 

เฉลีย่ 3.56 0.61 มาก 4.13 0.55 มาก 

ด้านความรับผดิชอบ       
21 นกัเรียนปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จ ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.59 มาก 

22 นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

3.71 0.77 มาก 4.20 0.56 มาก 

23 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.13 0.64 มาก 

24 นกัเรียนขยนั กระตือรือร้นต่อการเรียน
และการทาํงาน 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.07 0.59 มาก 

25 นกัเรียนช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้กครอง 
และครู 

3.53 0.62 มาก 4.27 0.59 มาก 

26 นกัเรียนเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 
เฉลีย่ 3.52 0.58 มาก 4.18 0.57 มาก 

ด้านความมีวนัิย       
27 นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของโรงเรียน 
3.53 0.71 มาก 4.13 0.51 มาก 

28 นกัเรียน เขา้แถวทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.20 0.67 มาก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
29 นกัเรียนแต่งกายดี สะอาด เรียบร้อย 

ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
3.71 0.77 มาก 4.33 0.61 มาก 

30 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตรงต่อเวลาใน
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 

31 นกัเรียนดูแลรักษาและไม่ทาํลาย
ทรัพยสิ์นของโรงเรียนและส่วนรวม 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.67 มาก 

32 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือและเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.13 0.64 มาก 

33 นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

3.35 0.60 ปานกลาง 4.33 0.61 มาก 

34 นกัเรียนช่วยเหลืองาน พอ่แม่ 
ผูป้กครอง และครูดว้ยความเตม็ใจ 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.67 มาก 

35 นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา และปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกาํหนดอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.33 0.61 มาก 

เฉลีย่ 3.48 0.59 ปานกลาง 4.22 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.54 0.60 มาก 4.15 0.50 มาก 

 
จากตาราง 18 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็น

คนดีของนกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ท่ีเกิดจากการใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครู 

ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (= 3.54 ,  = 0.60)อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นจิตอาสามีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 3.57,  = 0.62) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้น
ความซ่ือสัตย(์= 3.56 ,  = 0.66)ดา้นความพอพียง(= 3.56 ,  = 0.61)ดา้นความรับผิดชอบ(= 
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3.51 ,  = 0.58)อยูใ่นระดบัมากและดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นความมีวินยั(= 3.48 , = 0.59)อยู่
ในระดบัปานกลาง     

ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย (= 4.15 ,  = 0.50) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
แต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความมีวินยัมีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 4.22,  = 0.55) อยูใ่นระดบัมากรองลงมาคือ 
ดา้นความรับผิดชอบ(= 4.18,  = 0.57) ดา้นความพอพียง(= 4.13,  = 0.55) ดา้นจิตอาสา(= 
4.13,  = 0.51) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นความซ่ือสัตย(์= 4.07, = 0.54) 
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 
ตาราง  19 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึง

คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ท่ีเกิดจากการใช ้
“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ”  โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  ตามความ
คิดเห็นของผูป้กครอง ปรากฏผลดงัน้ี 

  

 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=108) ปีการศึกษา 2560 (n=108) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
ด้านความซ่ือสัตย์       

1 นกัเรียนใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและเป็นจริง 3.63 0.74 มาก 4.12 0.54 มาก 
2 นกัเรียนปฏิบติัตนโดยคาํนึงถึงความ

ถูกตอ้ง ละอายและเกรงกลวัต่อการ
กระทาํผดิ 

3.65 0.75 มาก 4.11 0.53 มาก 

3 นกัเรียนปฏิบติัตามคาํมัน่สัญญา และ
ขอ้ตกลง 

3.64 0.74 มาก 4.11 0.55 มาก 

4 นกัเรียนไม่ถือเอาส่ิงของและผลงานของ
ผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

3.64 0.74 มาก 4.12 0.54 มาก 

5 นกัเรียนปฏิบติัตนต่อผูอ่ื้นดว้ยความ
ซ่ือตรง 

3.62 0.73 มาก 4.12 0.54 มาก 

6 นกัเรียนไม่หาผลประโยชน์ในทางท่ีไม่
ถูกตอ้ง 

3.65 0.75 มาก 4.14 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.73 มาก 4.12 0.53 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
ด้านจิตอาสา       

7 นกัเรียนช่วยพ่อแม่ ผูป้กครอง ครู ดว้ย
ความเตม็ใจ 

3.63 0.74 มาก 4.10 0.54 มาก 

8 นกัเรียนอาสาทาํงานใหผู้อ่ื้นดว้ยกาํลงั
กาย กาํลงัใจ และกาํลงัสติปัญญา โดยไม่
หวงัผลตอบแทน 

3.64 0.74 มาก 4.12 0.54 มาก 

9 นกัเรียนแบ่งปันส่ิงของ ทรัพยสิ์น และ
อ่ืน ๆ 

3.65 0.74 มาก 4.13 0.53 มาก 

10 นกัเรียนช่วยแกปั้ญหา หรือสร้าง
ความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

3.63 0.74 มาก 4.15 0.52 มาก 

11 นกัเรียนดูแลรักษาสาธารณสมบติั และ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยความเต็มใจ 

3.65 0.75 มาก 4.14 0.53 มาก 

12 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

3.62 0.73 มาก 4.12 0.54 มาก 

13 นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
หรือสร้างส่ิงท่ีดีงามของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ยความ
กระตือรือร้น 

3.63 0.74 มาก 4.13 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.64 0.73 มาก 4.13 0.52 มาก 

ด้านความพอพียง       
14 นกัเรียนใชชี้วิตอยา่งพอประมาณ มี

เหตุผล 
3.65 0.75 มาก 4.08 0.53 มาก 

15 นกัเรียนมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ปรับตวัเพื่ออยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

3.64 0.75 มาก 4.10 0.52 มาก 

16 นกัเรียนมีความรู้ในส่ิงท่ีทาํอยา่งรอบดา้น 3.62 0.74 มาก 4.10 0.54 มาก 
17 นกัเรียนมีคุณธรรมรู้จกัแยกแยะส่ิง

ถูกตอ้งดีงาม 
3.61 0.73 มาก 4.11 0.53 มาก 



255 
 

ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
18 นกัเรียนเลือกปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งและ

ปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง 
3.58 0.72 มาก 4.13 0.53 มาก 

19 นกัเรียนรู้จกัเผือ่แผแ่ละแบ่งปันผูอ่ื้น 3.62 0.74 มาก 4.10 0.54 มาก 
20 นกัเรียนหวงแหนสมบติัโรงเรียนและ

ส่วนรวม 
3.63 0.74 มาก 4.13 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.62 0.72 มาก 4.11 0.52 มาก 

ด้านความรับผดิชอบ       
21 นกัเรียนปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

สาํเร็จ ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
3.62 0.74 มาก 4.17 0.52 มาก 

22 นกัเรียนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกตอ้ง
ตามระเบียบของโรงเรียน 

3.65 0.75 มาก 4.13 0.53 มาก 

23 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตนตาม
กฎระเบียบและขอ้ตกลงของโรงเรียน 

3.60 0.73 มาก 4.16 0.53 มาก 

24 นกัเรียนขยนั กระตือรือร้นต่อการเรียน
และการทาํงาน 

3.63 0.74 มาก 4.12 0.54 มาก 

25 นกัเรียนช่วยเหลืองานพ่อแม่ ผูป้กครอง 
และครู 

3.58 0.71 มาก 4.15 0.52 มาก 

26 นกัเรียนเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ 3.65 0.75 มาก 4.18 0.50 มาก 
เฉลีย่ 3.62 0.72 มาก 4.15 0.51 มาก 

ด้านความมีวนัิย       
27 นกัเรียนปฏิบติัตนตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงของโรงเรียน 
3.62 0.74 มาก 4.15 0.52 มาก 

28 นกัเรียน เขา้แถวทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.65 0.75 มาก 4.15 0.52 มาก 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
29 นกัเรียนแต่งกายดี สะอาด เรียบร้อย 

ถูกตอ้งตามระเบียบของโรงเรียน 
3.65 0.75 มาก 4.12 0.54 มาก 

30 นกัเรียนประพฤติปฏิบติัตรงต่อเวลาใน
การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

3.66 0.75 มาก 4.14 0.53 มาก 

31 นกัเรียนดูแลรักษาและไม่ทาํลาย
ทรัพยสิ์นของโรงเรียนและส่วนรวม 

3.63 0.74 มาก 4.13 0.53 มาก 

32 นกัเรียนใหค้วามร่วมมือและเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 

3.60 0.73 มาก 4.15 0.52 มาก 

33 นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และสังคม 

3.65 0.75 มาก 4.18 0.52 มาก 

34 นกัเรียนช่วยเหลืองาน พอ่แม่ ผูป้กครอง 
และครูดว้ยความเต็มใจ 

3.64 0.74 มาก 4.14 0.52 มาก 

35 นกัเรียนมาโรงเรียนทนัเวลา และปฏิบติั
กิจกรรมตามท่ีโรงเรียนกาํหนดอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

3.59 0.73 มาก 4.14 0.53 มาก 

เฉลีย่ 3.63 0.73 มาก 4.14 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.63 0.72 มาก 4.13 0.52 มาก 
 

จากตาราง 19 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ท่ีเกิดจากการใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ”  
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของผูป้กครอง   

ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.63, S.D. = 0.72) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความซ่ือสัตยมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด( X = 3.64, S.D. = 0.53) อยูใ่นระดบัมาก  
รองลงมาคือ ดา้นจิตอาสาและดา้นความมีวินยั( X = 3.63, S.D. = 0.73) อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นความพอพียง และดา้นความรับผิดชอบ( X = 3.62, S.D. = 0.52, 0.51) อยูใ่น
ระดบัมาก 
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ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.13, S.D. = 0.52) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียสูงสุด( X = 4.15, S.D. = 0.51) อยูใ่นระดบั
มาก รองลงมาคือ ดา้นความมีวินยั( X = 4.14, S.D. = 0.52)ดา้นจิตอาสา( X = 4.13, S.D. = 0.52)ดา้น
ความซ่ือสัตย(์ X = 4.12, S.D. = 0.53)อยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือดา้นความพอพียง  
( X = 4.11, S.D. = 0.52) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

 



 
 
ตาราง 20  สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม  
 หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง 

ข้อ กลุ่มผู้ประเมิน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

, X   ,S.D. แปลผล , X   ,S.D. แปลผล 
 
1 

ครู 
ดา้นความซ่ือสัตย ์

 
3.56 

 
0.66 

 
มาก 

 
4.07 

 
0.54 

 
มาก 

2 ดา้นจิตอาสา 3.57 0.62 มาก 4.10 0.51 มาก 
3 ดา้นความพอพียง 3.56 0.61 มาก 4.13 0.55 มาก 
4 ดา้นความรับผิดชอบ 3.52 0.58 มาก 4.18 0.57 มาก 
5 ดา้นความมีวนิยั 3.48 0.59 ปานกลาง 4.22 0.55 มาก 

รวมเฉลี่ย(ครู) 3.54 0.60 มาก 4.15 0.50 มาก 
 
1 

ผู้ปกครอง 
ดา้นความซ่ือสัตย ์

 
3.64 

 
0.73 

 
มาก 

 
4.12 

 
0.53 

 
มาก 

2 ดา้นจิตอาสา 3.63 0.73 มาก 4.13 0.52 มาก 
3 ดา้นความพอพียง 3.62 0.72 มาก 4.11 0.52 มาก 
4 ดา้นความรับผิดชอบ 3.62 0.72 มาก 4.15 0.51 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

ข้อ กลุ่มผู้ประเมิน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

, X   ,S.D. แปลผล , X   ,S.D. แปลผล 
5 ดา้นความมีวนิยั 3.63 0.73 มาก 4.14 0.52 มาก 

รวมเฉลี่ย(ผู้ปกครอง) 3.63 0.72 มาก 4.13 0.52 มาก 

สรุป ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ระเมินอยู่ในระดับ  มาก ทั้ง 2 กลุ่มทีป่ระเมินอยู่ในระดับ  มาก 
 

 จากตาราง 20 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด  โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา ตามความคิดเห็นของครู และผูป้กครอง 
 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน อยูใ่นระดบัมาก โดยผูป้กครองมีค่าเฉล่ียสูงสุด( X = 3.63, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ครู(= 3.54 ,    
 = 0.60) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั     
 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มท่ีประเมิน  อยูใ่นระดบัมาก โดยครูมีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 4.15 ,  = 0.50)รองลงมาคือ ผูป้กครอง( X = 4.13, S.D. 
= 0.52)อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั     
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2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และเครือข่ายชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 
โดยใช้   “กจิกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา 
 ปรากฏดงัตาราง 21-26 

 
ตาราง  21 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน 

ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  

 

 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=108) ปีการศึกษา 2560 (n=108) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความ

ตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน 
ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่าย
ชุมชน ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบ
แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
5 ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียนตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.63 0.75 มาก 4.20 0.40 มาก 

6 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

7 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

8 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน 

3.64 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

9 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

10 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน 

3.64 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

11 การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  

3.65 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

12 การดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของ
ตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี 

3.64 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
13 การจดักิจกรรมระเบียบแถวและ

โครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั 

3.64 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

14 การจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึง
หอ้งเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบและจิตอาสา 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

15 การจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ี
ทาํกิน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง 

3.64 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

16 การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และ
ธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง 

3.63 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

17 การจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ขา้วและมีความพอเพียง 

3.63 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

18 การจดัโครงงาน Save World Save 
TorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และ
พอเพียง 

3.63 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

19 การจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา 
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิยั 

3.64 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
20 การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา และมีวนิยั 

3.60 0.73 มาก 4.22 0.41 มาก 

21 การจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

22 การจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.64 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

23 การจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวนิยั 

3.63 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

24 การจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.63 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

25 การจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.60 0.73 มาก 4.21 0.41 มาก 

26 การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.63 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

27 การจดัโครงงานหอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.65 0.75 มาก 4.23 0.42 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
28 การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ

คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.65 0.75 มาก 4.21 0.41 มาก 

29 การจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.63 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

30 การจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.63 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

31 โรงเรียนจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 

3.65 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 

32 ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังาน 

3.64 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

33 ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.21 0.41 มาก 

34 ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.62 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

35 นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

3.63 0.74 มาก 4.20 0.40 มาก 

36 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
คนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.65 0.75 มาก 4.22 0.41 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
37 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน 

3.63 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.63 0.73 มาก 4.22 0.40 มาก 

 
 จากตาราง 21 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา 
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.63 , S.D. = 0.73) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการการจดักิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม รายการการจดักิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หน่ึง
ห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบและจิต
อาสา รายการการจัดโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิตไม่ติดศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผดิชอบ และมีวินยั รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ยมือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินัย รายการการจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหัวใจคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี รายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม เป็นคนดีตาม
ตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด( X = 3.65 , S.D. = 0.75) อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั รองลงมาคือ รายการการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความตระหนัก ของฝ่ายบริหารกับนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน  
รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการกาํหนดกรอบแนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ
เป็นแบบอยา่งท่ีดีสําหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีด้านความซ่ือสัตยข์องนักเรียน  
รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความ
พอเพียงของนักเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรม
ความเป็นคนดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน รายการการดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่าย
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พุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็น
คนดี รายการการจดักิจกรรมระเบียบแถว และโครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน
มีระเบียบวินยั รายการการจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีทาํกิน เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียง และมีวินยั รายการการจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ และมีวินยั  รายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติั
ตนและปฏิบติังาน( X = 3.64 , S.D. = 0.74)  อยูใ่นระดบัมาก และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการ
การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสาและมีวินยั รายการ
การจัดโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ ซ่ือสัตย์ จิตอาสา พอเพียง
รับผดิชอบและมีวนิยั( X = 3.60 , S.D. = 0.73) อยูใ่นระดบัมาก 
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.22 , S.D. = 0.40) อยู่ในระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ยมือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยัมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.23 , S.D. = 0.42) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา
คือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวข้องในการเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับการปลูกฝัง
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน  รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน รายการการ
จดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยใช้โครงงาน
คุณธรรม รายการการจดักิจกรรมระเบียบแถวและโครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถว เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีระเบียบวินยั รายการการจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจดัโครงงาน Save World SaveTorWor 
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดัโครงงานโรง
อาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการจดัโครงงานวยั
ใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์และมีวินยั รายการการจดัโครงงาน Idea 
Green เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินัย รายการการจดัโครงงาน
ระเบียงสวย เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดั
กิจกรรมตายายย่าน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นคนดีด้านจิตอาสา 
รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดี  
รายการผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน  รายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นคนดีตามตวั
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บ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด รายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตน
และปฏิบติังาน( X = 4.22 , S.D. = 0.41) อยูใ่นระดบัมาก และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความตระหนัก ของฝ่ายบริหารกับนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน 
รายการความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด รายการการจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว หรือ โครงงาน
กินทุกเม็ดหมดทุกม้ือ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของขา้วและมีความพอเพียง รายการการจดั
โครงงานรองเทา้เขา้ชั้น เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และมีวินยั รายการผูบ้ริหาร
และครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน รายการนกัเรียนมีบทบาทสําคญัในการสร้าง
และขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรง( X = 4.20 , S.D. = 0.40) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง  22  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของครู  ท่ีมี
ต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา 

  
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (N=17) ปีการศึกษา 2560 (N=15) 

  แปลผล   แปลผล 
1 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความ

ตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.53 0.62 มาก 4.33 0.48 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

5 ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
6 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 

หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

7 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

8 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

9 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความรับผดิชอบของ
นกัเรียน 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

10 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความมีวนิยัของนกัเรียน 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

11 การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

12 การดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของ
ตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคน
ดี 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

13 การจดักิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
14 การจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึง

หอ้งเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบและจิตอาสา 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

15 การจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ี
ทาํกิน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.33 0.48 มาก 

16 การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และ
ธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

17 การจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ขา้วและมีความพอเพียง 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

18 การจดัโครงงาน Save World 
SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผดิชอบ และ
พอเพียง 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

19 การจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา 
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 

20 การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
21 การจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต

ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.53 0.62 มาก 4.27 0.45 มาก 

22 การจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.71 0.77 มาก 4.20 0.41 มาก 

23 การจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวนิยั 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

24 การจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

25 การจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.53 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

26 การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

27 การจดัโครงงานหอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.47 0.71 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

28 การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ
คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.59 0.71 มาก 4.27 0.45 มาก 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

  แปลผล   แปลผล 
29 การจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.33 0.48 มาก 

30 การจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.59 0.71 มาก 4.20 0.41 มาก 

31 โรงเรียนจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.27 0.45 มาก 

32 ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังาน 

3.59 0.711 มาก 4.20 0.41 มาก 

33 ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.47 0.71 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

34 ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.41 0.61 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

35 นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

3.59 0.71 มาก 4.33 0.48 มาก 

36 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
คนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.47 0.71 ปานกลาง 4.33 0.48 มาก 

37 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน 

3.47 0.62 ปานกลาง 4.20 0.41 มาก 

เฉลีย่ 3.53 0.62 มาก 4.25 0.41 มาก 
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 จากตาราง 22 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครู ท่ีมีต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา  
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย(= 3.53 , = 0.62) อยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณา
เป็นรายการ พบว่า รายการการจดัโครงงานรองเท้าเข้าชั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวินยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 3.71 , = 0.77) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ รายการการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความตระหนัก ของฝ่ายบริหารกับนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน
รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนรายการ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวั
บ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีด้านความซ่ือสัตยข์องนักเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน รายการ
การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความพอเพียง
ของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็น
คนดีดา้นความมีวินัยของนกัเรียน  รายการการจดักิจกรรมระเบียบแถวและโครงงานเดินอย่างมดงด
แตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รายการการจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และธนาคาร
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจดัโครงงานGood 
Smellเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา รับผดิชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการการ
จดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการ
จดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการ
จดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั รายการ
การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ 
และมีวนิยั รายการการจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็น
คนดีดา้นจิตอาสา รายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน รายการ
นกัเรียนมีบทบาทสําคญัในการสร้างและขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรง(= 
3.59 , = 0.71) อยูใ่นระดบัมากเท่ากนั และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการจดักิจกรรมวิถี
พุทธวิถีธรรม หน่ึงห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
รับผดิชอบและจิตอาสา รายการการจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีด้านจิตอาสา รายการผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
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ชุมชนใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน(= 3.41 , = 0.61) 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย(= 4.25 , = 0.41) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายการพบวา่ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการการจัดกิจกรรมหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีทาํกิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดั
โครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการจดั
โครงงาน Idea Greenเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดั
กิจกรรมตายายย่านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นคนดีด้านจิตอาสา  
รายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด รายการนกัเรียน
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนและปฏิบติังานมีค่าเฉล่ียสูงสุด(= 
4.33,= 0.48) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการ
กาํหนดกรอบแนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการ
การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นจิตอาสาของ
นกัเรียน   รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดี
ดา้นความมีวินัยของนกัเรียน  รายการการจดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม รายการการดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตัวเองในการ
ประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี  รายการการจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบและพอเพียง รายการการจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกม้ือ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของขา้วและมีความพอเพียง  
รายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความ
พอเพียงและมีวนิยั  รายการการจดัโครงงานรับผดิชอบสักนิดชีวิตไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์และมีวินยั   รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ยมือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั  รายการการจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจคุณธรรม เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีจิตอาสา พอเพียงรับผดิชอบ และมีวนิยั รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี (= 4.27 , = 0.45) อยูใ่นระดบัมาก และรายการท่ีมี
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ค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับ
การปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด รายการการ
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความซ่ือสัตย์
ของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็น
คนดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรมหรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวินยั รายการการจดักิจกรรมวิถีพุทธ
วิถีธรรม หน่ึงห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจดัโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และมีวินัย รายการการจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์เพื่อ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดัโครงงาน
ระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินัย รายการการจดั
กิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา รายการ
ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน รายการผูป้กครองและผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการ
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชนให้การสนับสนุนส่งเสริมการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน(= 4.20 , = 0.41) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง  23 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผูป้กครองท่ีมีต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา 

 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=108) ปีการศึกษา 2560 (n=108) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความ

ตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.63 0.74 มาก 4.23 0.42 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.62 0.73 มาก 4.22 0.41 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.63 0.73 มาก 4.23 0.42 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.58 0.72 มาก 4.23 0.42 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
5 ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.61 0.74 มาก 4.22 0.41 มาก 

6 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน 

3.61 0.73 มาก 4.22 0.41 มาก 

7 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน 

3.62 0.73 มาก 4.21 0.41 มาก 

8 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน 

3.61 0.73 มาก 4.24 0.43 มาก 

9 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน 

3.61 0.74 มาก 4.24 0.43 มาก 

10 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน 

3.60 0.73 มาก 4.22 0.41 มาก 

11 การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  

3.62 0.74 มาก 4.23 0.42 มาก 

12 การดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของ
ตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี 

3.58 0.72 มาก 4.23 0.42 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
13 การจดักิจกรรมระเบียบแถวและ

โครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั 

3.62 0.74 มาก 4.24 0.43 มาก 

14 การจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึง
หอ้งเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบและจิตอาสา 

3.59 0.72 มาก 4.22 0.41 มาก 

15 การจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ี
ทาํกิน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง 

3.61 0.74 มาก 4.23 0.42 มาก 

16 การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และ
ธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง 

3.60 0.72 มาก 4.22 0.41 มาก 

17 การจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ขา้วและมีความพอเพียง 

3.60 0.73 มาก 4.27 0.44 มาก 

18 การจดัโครงงาน Save World 
SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผดิชอบ และ
พอเพียง 

3.63 0.74 มาก 4.24 0.43 มาก 

19 การจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ 
จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียง 
และมีวนิยั 

3.60 0.72 มาก 4.28 0.45 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
20 การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา และมีวนิยั 

3.60 0.73 มาก 4.28 0.45 มาก 

21 การจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.61 0.74 มาก 4.29 0.45 มาก 

22 การจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.61 0.73 มาก 4.26 0.44 มาก 

23 การจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวนิยั 

3.58 0.72 มาก 4.29 0.45 มาก 

24 การจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.60 0.73 มาก 4.26 0.44 มาก 

25 การจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.58 0.72 มาก 4.26 0.44 มาก 

26 การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.62 0.74 มาก 4.28 0.45 มาก 

27 การจดัโครงงานหอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.62 0.73 มาก 4.27 0.44 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
28 การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ

คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.61 0.73 มาก 4.24 0.43 มาก 

29 การจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.65 0.75 มาก 4.27 0.44 มาก 

30 การจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.58 0.72 มาก 4.23 0.42 มาก 

31 โรงเรียนจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 

3.56 0.71 มาก 4.28 0.45 มาก 

32 ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังาน 

3.66 0.75 มาก 4.29 0.45 มาก 

33 ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.61 0.74 มาก 4.26 0.44 มาก 

34 ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.58 0.72 มาก 4.24 0.43 มาก 

35 นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

3.56 0.71 มาก 4.26 0.44 มาก 

36 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
คนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.63 0.74 มาก 4.29 0.45 มาก 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
37 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน 

3.58 0.72 มาก 4.27 0.44 มาก 

เฉลีย่ 3.61 0.71 มาก 4.25 0.41 มาก 
 

 จากตาราง 23 แสดงวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของผูป้กครอง ท่ีมีต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา  
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.61 , S.D. = 0.71) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังานมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.66, S.D. = 0.75) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ รายการการจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีด้านจิตอาสา( X = 3.65,S.D. = 
0.75) อยูใ่นระดบัมากและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการนกัเรียนมีบทบาทสําคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรง ( X = 356. , S.D. = 0.71) อยูใ่นระดบัมาก 
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.25 , S.D. = 0.41) อยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการการจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิตไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรับผิดชอบ และมีวินยัรายการการจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์และมีวินัยรายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน รายการนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.29 , S.D. = 0.45) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ รายการการจดัโครงงานGood 
Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั รายการ
การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการ
การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินัย
รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี( X = 
4.28 , S.D. = 0.45)อยูใ่นระดบัมาก และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน( X = 4.21, S.D. = 
0.41) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง  24 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา       

 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=7) ปีการศึกษา 2560 (n=7) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความ

ตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
5 ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

6 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

7 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

8 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

9 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

10 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคน
ดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

11 การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

12 การดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่าของ
ตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
13 การจดักิจกรรมระเบียบแถวและ

โครงงานเดินอยา่งมดงดแตกแถวเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

14 การจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึง
หอ้งเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบและจิตอาสา 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

15 การจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ี
ทาํกิน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง 

3.71 0.75 มาก 4.14 0.37 มาก 

16 การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และ
ธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

17 การจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ขา้วและมีความพอเพียง 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

18 การจดัโครงงาน Save World 
SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผดิชอบ และ
พอเพียง 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

19 การจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา 
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิยั 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
20 การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาดเพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

21 การจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

22 การจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

23 การจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวนิยั 

3.71 0.75 มาก 4.43 0.53 มาก 

24 การจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

25 การจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

26 การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

27 การจดัโครงงานหอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
28 การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ

คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.57 0.78 มาก 4.29 0.48 มาก 

29 การจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.14 0.37 มาก 

30 การจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.71 0.75 มาก 4.29 0.48 มาก 

31 โรงเรียนจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 

32 ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังาน 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

33 ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.00 0.00 มาก 

34 ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.57 0.78 มาก 4.00 0.00 มาก 

35 นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

3.71 0.75 มาก 4.14 0.37 มาก 

36 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
คนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.43 0.78 ปานกลาง 4.29 0.48 มาก 
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ตาราง 24 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
37 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน 

3.57 0.78 มาก 4.14 0.37 มาก 

เฉลีย่ 3.56 0.56 มาก 4.24 0.41 มาก 
 

 จากตาราง 24 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีมีต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 
ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา  
 ปีการศึกษา 2559 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.56 , S.D. = 0.56) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบวา่ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมาย
และพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการการส่ือสารสร้างความ
เขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีสาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน
รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นจิต
อาสาของนกัเรียน  รายการการดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี รายการการจดั
กิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีทาํกิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และพอเพียง  
รายการการจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว หรือ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกม้ือ เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนเห็นคุณค่าของขา้วและมีความพอเพียง  รายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั  รายการการจดัโครงงานวยัใส
ห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์และมีวนิยั  รายการการจดักิจกรรมตายายยา่น
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา รายการนกัเรียนมีบทบาท
สําคญัในการสร้างและขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจากประสบการณ์ตรงมีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 
3.71 , S.D. = 0.75) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความตระหนกั 
ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน 
ในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด  รายการการ
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความพอเพียง
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ของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็น
คนดีด้านความมีวินัยของนักเรียน รายการการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์โดยใช้โครงงานคุณธรรม รายการการจดักิจกรรมวิถีพุทธวิถี
ธรรม หน่ึงห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความ
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิตไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรับผิดชอบ และมีวินยั  รายการการจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี 
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยั  รายการการจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั  รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเราเพื่อ
ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยัรายการการจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหัวใจ
คุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินัย รายการผูบ้ริหารและครู
เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน รายการผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ
เครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการ
นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน( X = 3.57 , S.D. 
= 0.78)อยู่ในระดบัมาก และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดี
ดา้นความซ่ือสัตยข์องนักเรียน  รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมระเบียบแถวและ
โครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย รายการการจดักิจกรรม
สหกรณ์ร้านคา้ และธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบและพอเพียง  
รายการการจดัโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา รับผิดชอบ และมีวินัย รายการการจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
พฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา  รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี  รายการผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน  รายการนักเรียนโรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด ( X = 3.43, S.D. = 0.78) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 4.24 , S.D. = 0.41) อยู่ในระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการการจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์และมีวินยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 4.43 , S.D. = 0.53) อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ 
รายการการส่ือสารสร้างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ายบริหารกับนักเรียน ครู ผูป้กครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดี
ของนกัเรียน รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและพฤติกรรม
บ่งช้ีท่ีสะท้อนถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการการส่ือสารสร้างความเข้าใจกับ
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดีสําหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการ
การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความซ่ือสัตย์
ของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็น
คนดีด้านจิตอาสาของนักเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึง
พฤติกรรมความเป็นคนดีด้านความรับผิดชอบของนักเรียน รายการการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความมีวินยัของนกัเรียน รายการการ
จดักิจกรรมให้นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยใช้โครงงาน
คุณธรรม  รายการการดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี รายการการจดักิจกรรม
ระเบียบแถวและโครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีระเบียบวินยั รายการการ
จดักิจกรรมวิถีพุทธวิถีธรรม หน่ึงห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคนหน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความรับผิดชอบและจิตอาสา  รายการการจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และธนาคารโรงเรียน
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง  รายการการจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาใน
นามีขา้ว หรือ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกม้ือ เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของขา้วและมีความ
พอเพียงรายการการจดัโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา รับผิดชอบ และพอเพียงรายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวินยั  รายการการจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ และมีวินยั รายการการจดัโครงงานรองเทา้เขา้
ชั้นเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ และมีวินยัรายการการจดัโครงงาน Idea Green
เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยัรายการการจดัโครงงานรกนะเด๋ียว
ช่วยเคลียร์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินยัรายการการ
จดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยัรายการ
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การจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ยมือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินัย
รายการการจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหัวใจคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวินัยรายการการจัดกิจกรรมตายายย่านเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสารายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีรายการนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ี
โรงเรียนกาํหนด( X = 4.29 , S.D. = 0.48) อยูใ่นระดบัมาก และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการ
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน รายการผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุนส่งเสริม
การพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ( X = 4.00 , S.D. = 0.00) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง  25 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของเครือข่าย
ชุมชน ท่ีมีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ “กิจกรรม
สร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา 

  
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 (n=18) ปีการศึกษา 2560 (n=18) 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
1 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจ/ความ

ตระหนกั ของฝ่ายบริหารกบันกัเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของ
นกัเรียน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

2 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

3 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบแนวทาง
ปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

4 การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบั
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอยา่งท่ีดี
สาํหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
5 ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง

กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียน
กาํหนด 

3.61 0.77 มาก 4.17 0.38 มาก 

6 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

7 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

8 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

9 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือ
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็น
คนดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

10 การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความ
เป็นคนดีดา้นความมีวนิยัของนกัเรียน 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

11 การจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

12 การดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่า 
ของตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็น
คนดี 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
13 การจดักิจกรรมระเบียบแถวและ

โครงงานเดินอยา่งมด งดแตกแถวเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีระเบียบวนิยั 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

14 การจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึง
หอ้งเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบและจิตอาสา 

3.39 0.60 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

15 การจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ี
ทาํกิน เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ
รับผิดชอบ และพอเพียง 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

16 การจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และ
ธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน
มีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

17 การจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว 
หรือ โครงงานกินทุกเมด็หมดทุกม้ือ 
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของ
ขา้วและมีความพอเพียง 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

18 การจดัโครงงาน Save World 
SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผดิชอบ และ
พอเพียง 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

19 การจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา 
รับผิดชอบ ความพอเพียงและมีวนิยั 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
20 การจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา และมีวนิยั 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

21 การจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิต
ไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมี
ความรับผดิชอบ และมีวนิยั 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

22 การจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

23 การจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติด
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวนิยั 

3.39 0.60 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

24 การจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมี จิตอาสา พอเพียง
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

25 การจดัโครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

26 การจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

27 การจดัโครงงานหอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความซ่ือสัตย ์
จิตอาสา และมีวนิยั 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
28 การจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจ

คุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีจิต
อาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวนิยั 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

29 การจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีพฤติกรรม
คุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.50 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

30 การจดักิจกรรมตายายยา่นเพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา 

3.39 0.60 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

31 โรงเรียนจดับรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดี 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

32 ผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังาน 

3.33 0.59 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

33 ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

34 ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
และเครือข่ายชุมชนให้การสนบัสนุน
ส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
คนดีของนกัเรียน 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 

35 นกัเรียนมีบทบาทสาํคญัในการสร้างและ
ขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง 

3.44 0.70 ปานกลาง 4.17 0.38 มาก 

36 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น
คนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด 

3.50 0.61 ปานกลาง 4.11 0.32 มาก 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

ข้อ 
 

รายการ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 
37 นกัเรียนโรงเรียนตะเครียะวทิยาคมเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและ
ปฏิบติังาน 

3.44 0.61 ปานกลาง 4.22 0.42 มาก 

เฉลีย่ 3.45 0.58 ปานกลาง 4.17 0.35 มาก 

 
 จากตาราง 25 แสดงว่าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของเครือข่ายชุมชนท่ีมีต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคม หลงัการพฒันา  
 ปีการศึกษา 2559  โดยรวมมีค่าเฉล่ีย ( X = 3.45 , S.D. = 0.58) อยูใ่นระดบัปานกลาง  และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายการ พบว่ารายการความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด ( X = 3.61 , 
S.D. = 0.77) อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ 
กาํหนดเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึงคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการการ
ส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็นแบบอย่างท่ีดีสําหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรม
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสาของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ี
แสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความรับผดิชอบของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรมให้นกัเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยใชโ้ครงงานคุณธรรม  รายการการจดั
กิจกรรมระเบียบแถวและโครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  
รายการการจดักิจกรรมหน่ึงห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีทาํกิน เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ และ
พอเพียง  รายการการจดัโครงงาน Save World SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา รับผิดชอบ และพอเพียง  รายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ
ซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผดิชอบ ความพอเพียงและมีวนิยั  รายการการจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และมีวินยั  รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ย
มือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั  รายการการจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีด้านจิตอาสา รายการนักเรียน
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด( X = 3.50 , S.D. = 0.61)  อยูใ่น
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ระดบัปานกลาง และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 
ในการกาํหนดกรอบแนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียน
รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความ
มีวินัยของนักเรียน รายการการจดักิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้
นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผดิชอบและพอเพียง รายการการจดัโครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริม
ใหน้กัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวนิยั รายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติั
ตนและปฏิบติังาน( X = 3.33 , S.D. = 0.59) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ปีการศึกษา 2560 โดยรวมมีค่าเฉล่ีย( X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยู่ในระดบัมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการกาํหนดกรอบ
แนวทางปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความซ่ือสัตยข์องนกัเรียน  
รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นจิต
อาสาของนกัเรียน รายการการดาํเนินโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม(ค่ายพุทธบุตร) เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของตวัเองในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี รายการการจดั
กิจกรรมระเบียบแถวและโครงงานเดินอย่างมดงดแตกแถวเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
รายการการจดัโครงงานรับผิดชอบสักนิดชีวิตไม่ติดศูนย ์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ 
และมีวินยัรายการการจดัโครงงานรองเทา้เขา้ชั้นเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ 
และมีวินัย  รายการการจดัโครงงานวยัใสห่างไกลยาเสพติดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย ์
และมีวินยั  รายการการจดัโครงงาน Idea Green เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ 
และมีวินยั  รายการการจดักิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา  รายการผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน รายการนักเรียนโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตนและปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด( X = 4.22 , S.D. = 0.42) อยูใ่นระดบัมาก
รองลงมาคือ รายการการส่ือสารสร้างความเข้าใจ/ความตระหนัก ของฝ่ายบริหารกับนักเรียน ครู 
ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ในการพฒันาคุณลกัษณะความ
เป็นคนดีของนกัเรียน รายการความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดีของนกัเรียน ตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด รายการการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฤติกรรม 
หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความพอเพียงของนกัเรียน รายการการจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีด้านความมีวินัยของนักเรียน
รายการการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยใช้
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โครงงานคุณธรรม รายการการจดักิจกรรมวถีิพุทธวถีิธรรม หน่ึงห้องเรียนหน่ึงวนัธรรมสวนะ หน่ึงคน
หน่ึงป่ินโต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและจิตอาสา รายการการจัดกิจกรรมหน่ึง
ห้องเรียนหน่ึงพื้นท่ีทาํกิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และพอเพียงรายการการจดั
กิจกรรมสหกรณ์ร้านคา้ และธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์รับผิดชอบและ
พอเพียง  รายการการจดัโครงงานในนํ้ ามีปลาในนามีขา้ว หรือ โครงงานกินทุกเม็ดหมดทุกม้ือ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของขา้วและมีความพอเพียง รายการการจดัโครงงาน Save World 
SaveTorWor เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา รับผิดชอบ และพอเพียง รายการการจดั
โครงงานโรงอาหารสะอาด เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียน มีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา และมีวินยั รายการการจดั
โครงงานรกนะเด๋ียวช่วยเคลียร์เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความ ซ่ือสัตย ์จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ 
และมีวนิยั รายการการจดัโครงงานห้องเรียนสวยดว้ยมือเราเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิต
อาสา และมีวินัย รายการโรงเรียนจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ความเป็นคนดี รายการนกัเรียนมีบทบาทสําคญัในการสร้างและขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมจาก
ประสบการณ์ตรง( X = 4.17 , S.D. = 0.38) อยูใ่นระดบัมากและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ รายการ
การส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการ กาํหนดเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีท่ีสะทอ้นถึง
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนรายการการส่ือสารสร้างความเขา้ใจกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเป็น
แบบอย่างท่ีดีสําหรับการปลูกฝังคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนักเรียนรายการการจดักิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพฤติกรรม หรือตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความเป็นคนดีดา้นความรับผิดชอบของนกัเรียน
รายการการจดัโครงงานGood Smell เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์ จิตอาสา รับผิดชอบ ความ
พอเพียงและมีวนิยัรายการการจดัโครงงานระเบียงสวยเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีความซ่ือสัตย ์จิตอาสา 
รับผดิชอบ และมีวินยัรายการการจดัโครงงานโรงเรียนสดใสหวัใจคุณธรรม เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
จิตอาสา พอเพียงรับผิดชอบ และมีวินัยรายการการจดักิจกรรมตายายย่านเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมี
พฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นคนดีดา้นจิตอาสา รายการผูบ้ริหารและครูเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
ปฏิบติัตนและปฏิบติังานรายการผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชนให้การ
สนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียนรายการนกัเรียนโรงเรียนตะเครียะ
วทิยาคมเป็นคนดีตามตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกาํหนด( X = 4.11 , S.D. = 0.32) อยูใ่นระดบัมาก 
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ตาราง 26 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการพฒันา
คุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวทิยาคม หลงัการพฒันา 

 
กลุ่มผู้ประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

X , S.D., แปลผล X , S.D., แปลผล 
นกัเรียน 3.63 0.73 มาก 4.22 0.40 มาก 
ครู 3.53 0.62 มาก 4.25 0.41 มาก 
ผูป้กครอง 3.61 0.71 มาก 4.25 0.41 มาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   3.56 0.56 มาก 4.24 0.41 มาก 
เครือข่ายชุมชน 3.45 0.58 ปานกลาง 4.17 0.35 มาก 

เฉลีย่ ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง-มาก ทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับ  มาก 
 

จากตาราง 26 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัเรียน ครู ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชน ท่ีมีต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะความเป็นคนดีของนกัเรียน โดยใช ้“กิจกรรมสร้างสรรค ์5 ลกัษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม หลงัการพฒันา พบวา่ 

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ยกเวน้ เครือข่ายชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณา
แต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.63 , S.D. = 0.73) รองลงมาคือผูป้กครอง อยูใ่นระดบัมาก( X = 3.61 , S.D. = 
0.71) ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด( X = 3.45 , S.D. = 0.58)  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มท่ีประเมิน มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาแต่ละกลุ่มท่ีประเมิน พบวา่ ครูและผูป้กครองมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก(, X = 4.25 , ,S.D. = 0.41) รองลงมาคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัมาก( X = 4.24 , S.D. = 
0.41) ส่วนเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด( X = 4.17 , S.D. = 0.35) อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
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2.4 ผลการสรุปผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ทีป่รากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ปรากฏดงัตาราง 27-32 

 
ตาราง 27 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม   

 
 

 
 
 

ปีการศึกษา/ 
วนั เดือน ปี 

 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับชาติ 
20 ธ.ค. 59 โล่ โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาค ของ

สาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ
(โรงเรียนตน้แบบคุณธรรม จริยธรรม ในส่วนภูมิภาค) 

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

25 ก.ย. 59 เกียรติบตัร “สถานศึกษาพอเพียง 2559” กระทรวงศึกษาธิการ 
4 ส.ค. 59 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนสาํหรับศึกษาดูงาน 

กระบวนพฒันาโรงเรียนคุณธรรมท่ีประสบความสาํเร็จ 
ประจาํปี ๒๕๕๙ โดยมูลนิธิยวุสถิรคุณสาํนกังาน
ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

มูลนิธิยวุสถิรคุณ 
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
22 ส.ค. 59 เกียรติบตัรรางวลั “เพชรนํ้าหน่ึง ปีงบประมาณ2559” 

ผลงานจุดเนน้ “นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ” ดีเด่น 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16  โดย  
นายการุณ สกุลประดิษฐ ์   

22 ส.ค. 59 เกียรติบตัรรางวลั “เพชรนํ้าหน่ึง ปีงบประมาณ2559”  
ผลงานจุดเนน้ “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” เป็นเลิศ  ค่า
พฒันาต่อเน่ือง 3 ปี ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16  โดย  
นายการุณ สกุลประดิษฐ ์   
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ตาราง 27  (ต่อ) 

ปีการศึกษา/ 
วนั เดือน ปี 

 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

30 มิ.ย. 60 เกียรติบตัร โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2559 สูงสุดของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
โดย นายการุณ 
สกุลประดิษฐ ์   

 เกียรติบตัร โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 
2559 มีค่าพฒันาต่อเน่ือง 3 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16  โดย นายการุณ 
สกุลประดิษฐ ์   

30 มิ.ย. 60 เกียรติบตัร โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2559 มีค่าพฒันาต่อเน่ือง 3 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16  โดย นายการุณ 
สกุลประดิษฐ ์   

ระดับชาติ 
24 ก.ย. 60 เกียรติบตัร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดบัยอดเยีย่ม 

ไดรั้บการยกยอ่งเป็น ตน้แบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ โดย 
หม่อมหลวงปนดัดา ดิสกุล 

23 มิ.ย. 60 ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดีของแผน่ดินโรงเรียน
ตะเครียะวทิยาคม ผา่นเกณฑ์การประเมินเบ้ืองตน้ 
โครงการเครือข่ายครูดีของแผน่ดิน เจริญรอยตามเบ้ือง
พระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของแผน่ดิน  
โดย พลเอกเอกชยั  
ศรีวลิาศ 

ระดับภาค/จังหวดั/เขตตรวจราชการ 
1 ส.ค. 60 สถานศึกษาท่ีขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ประสบผลสาํเร็จและเป็นแบบอยา่งท่ีดี นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ขอ้ 4 โรงเรียนคุณธรรม   

คณะกรรมการบริหาร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจาํเขตตรวจ 
ราชการท่ี 8 
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ตาราง 27  (ต่อ) 

 
 จากตาราง 27 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 
ส่งผลใหโ้รงเรียนตะเครียะวทิยาคม ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงานทางการศึกษา  
ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครองและชุมชน ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค/
จงัหวดั/เขตตรวจราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งสองปีการศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน 12 รายการ 
เม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละระดบั พบวา่  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และ
หน่วยงานทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 3 รายการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 5 รายการ รวม
เป็น 8 รายการ    

ปีการศึกษา 2560โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และ
หน่วยงานทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 2 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการจาํนวน 1 
รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 1 รายการ รวมเป็น 4 รายการ    
  

ปีการศึกษา/ 
วนั เดือน ปี 

 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา  
31 ก.ค. 60 เกียรติบตัรโรงเรียนส่งเสริมการจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ภาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 
สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 28 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
วนั เดือน ปี 

ช่ือ สกุล ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2559) 
20 ธ.ค. 59 นางสาววนิดา  ไหมพรม เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
16 ม.ค. 60 นางสาววนิดา  ไหมพรม เกียรติบตัรผูบ้ริหาร

สถานศึกษายอดเยีย่ม ประจาํปี 
2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2560) 
24 ก.ย. 60 นางสาววนิดา  ไหมพรม เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เป็นผลสาํเร็จไดร้ะดบั
ยอดเยีย่ม  ไดรั้บการยกยอ่ง
เป็นตน้แบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย หม่อมหลวง ปนดัดา  
ดิสกุล 

15 มี.ค. 61 นางสาววนิดา  ไหมพรม โล่เกียรติคุณ “ผูอ้าํนวยการ
สถานศึกษาดีเด่น ประจาํปี 
2560”  

สมาคมผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมแห่ง
ประเทศไทย 

23 มิ.ย.62 นางสาววนิดา  ไหมพรม ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดี
ของแผน่ดิน ผา่นการประเมิน
เบ้ืองตน้ โครงการเครือข่ายครู
ดีของแผน่ดินเจริญรอย 
ตามเบ้ืองพระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของ
แผน่ดิน  
โดย พลเอกเอกชยั  
ศรีวลิาศ 
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ตาราง 28  (ต่อ) 

 
 จากตาราง 28 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่งผล
ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้ ง
ระดบัชาติ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งสองปีการศึกษา 
จาํนวนทั้งส้ิน 6 รายการ  เม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละระดบั พบวา่   

ปีการศึกษา 2559 ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 1 รายการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 1 รายการ รวมเป็น 2 
รายการ    

ปีการศึกษา 2560 ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ใน
ระดบัชาติ จาํนวน 3 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ จาํนวน 1 รายการ รวม 4 รายการ    
  

ปีการศึกษา/ 
วนั เดือน ปี 

 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล/ ผลงานเด่น 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับภาค/จังหวดั/เขตตรวจราชการ 
7 ก.ย.60 นางสาววนิดา  ไหมพรม ประกาศเกียรติคุณ รางวลั

ชนะเลิศ เครือข่ายครูดีของ
แผน่ดิน ระดบัภาค 

โดย  
พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 
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ตาราง 29 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อครู  
 

 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2559) 
20 ธ.ค. 59 นางประไพ  เรืองฤทธ์ิ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

21-23  
ธ.ค. 59 

นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน รางวลัครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั
วาดภาพ นกัเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ในงาน
ศิลปหตัถกรรมระดบัภาคใต ้
คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 

20 ธ.ค. 59 นายอาทร  แดงช่วย เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางปานเลขา  น่ิมมา เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

20 ธ.ค. 59 นายบรรจง  สุขขวด เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางกฤษณา  ทองกรด เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นายมงคล ไชยสุวรรณ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางสาวละออ นิลพงศ ์ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นายบาํรุงศกัด์ิ  
อ่อนประเสริฐ 

เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นายวิทวชั  จนัสุรีวงศ์ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางสาวอมรรัตน ์ 
มุสิกะโรจน์ 

เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ
พฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

20 ธ.ค. 59 นางรอซีด๊ะ  สาและ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือน 
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางสาวเพญ็ณี  มณี เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือน 
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางสาวอรวรรณ 
ศรีจนัทร์ 

เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือน 
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

20 ธ.ค. 59 นางสาวรัตนาวลี  
พงศก์ุญชร 

เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือน 
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
จริยธรรม ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

สาํนกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

ระดับภาค/จังหวดั/เขตตรวจราชการ 
 นายมงคล  ไชยสุวรรณ รางวลัครู ผูจ้ดักิจกรรมการ

เรียนการสอนดีเด่น ประจาํปี 
2559 เน่ืองในวนัครู 2560 

คุรุสภาจงัหวดัสงขลา 

 นางประไพ  เรืองฤทธ์ิ รางวลัครู ผูจ้ดักิจกรรมการ
เรียนการสอนดีเด่น ประจาํปี 
2559 เน่ืองในวนัครู 2560 

คุรุสภาจงัหวดัสงขลา 

 นางกฤษณา  ทองกรด รางวลัครูผูมี้คุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น ประจาํปี 2559 
เน่ืองในวนัครู 2560 

คุรุสภาจงัหวดัสงขลา 

 
 
 
 



309 
 

 
 

ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

19-21 
ธ.ค. 60 

นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัเหรียญทอง การ
แข่งขนัวาดภาพระบายสี  
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ภาคใต ้คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

19-21 
ธ.ค. 60 

นายอาทร  แดงช่วย ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง
ประเภทบินนาน งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ภาคใต ้คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ

รางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัแกะสลกัผลไม ้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
รางวลัเหรียญเงิน การ
แข่งขนัแกะสลกัผลไม ้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 ก.ย.59 นางสาวรัตนาวลี   
พงศก์ุญชร 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งหญิง ม.4-6 งาน 
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน สพม.
16 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวรัตนาวลี   
พงศก์ุญชร 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน ร้องเพลงไทย 
ลูกกรุงหญิง ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง โครงงาน
วทิยาศาสตร์ ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวรัตนาวลี   
พงศก์ุญชร 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน ร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งชาย ม.4-6 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 
16 

1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง ขนัวาดภาพ
ระบายสี  ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอรวรรณ 
ศรีจนัทร์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนัวาด
ภาพนกัเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู้ งานศิลปหตัถกรรม  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน ์มุสิกะ
โรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั 
คดัลายมือภาษาไทย ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรม  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง เล่านิทาน  
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน ์ 
มุสิกะโรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนัท่อง
อาขยานทาํนองเสนาะ   
งานศิลปหตัถกรรม  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน ์มุสิกะ
โรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั 
คดัลายมือภาษาไทย ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรม 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง วาดภาพ
โปรแกรม Paint นกัเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางประไพ  เรืองฤทธ์ิ ครูผูส้อนนกัเรียน รางวลั
เหรียญทองแดง โครงงาน
วทิยาศาสตร์ทดลองม.4-6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม 
ม.4-6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน โครงงานคุณธรรม 
ม.4-6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

ครูผูส้อนนกัเรียน รางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั
มารยาทไทย ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   

วนั เดือน ปี ช่ือ สกุล ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 
1-3 ก.ย.59 นางลออ  นิลพงศ ์ ครูผูส้อนนกัเรียน รางวลั

เหรียญเงิน การแข่งขนั
มารยาทไทย ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

ครูผูส้อนนกัเรียน  
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
มารยาทไทย ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางลออ  นิลพงศ ์ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั
มารยาทไทย ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายวิทวชั  จนัสุรีวงศ์ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง การแข่งขนั
ตอบปัญหาสุขศึกษา ม.4-6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางปานเลขา  น่ิมมา ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บ
เหรียญเงินร้องเพลงสากล 
ม.1-3  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน์ 
มุสิกะโรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง เรียงร้อยถอ้ย
ความ ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน ์ 
มุสิกะโรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนั
เรียงความแนว PISR ม.4-6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายอาทร  แดงช่วย ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภท 
บินนาน ม.1-3  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นายอาทร  แดงช่วย ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภท 
บินไกล ม.1-3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอมรรัตน ์มุสิกะ
โรจน์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนักวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.4-6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 ก.ย.59 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง การสร้าง
หนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 ก.ย.59 นางสาวอรวรรณ 
ศรีจนัทร์ 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทองแดง การสร้าง
หนงัสืออิเล็คทรอนิคส์ ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2560) 
24 ก.ย. 60 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนการ

พฒันาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เป็นผลสาํเร็จไดร้ะดบัยอดเยีย่ม  
ไดรั้บการยกยอ่งเป็นตน้แบบ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย หม่อมหลวง  
ปนดัดา ดิสกุล 

24 ก.ย. 60 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ เกียรติบตัรผูข้บัเคล่ือนพฒันา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็น
ผลสาํเร็จระดบัยอดเยีย่ม  ไดรั้บ
ยกยอ่งเป็นตน้แบบโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย หม่อมหลวง  
ปนดัดา ดิสกุล 

23 มิ.ย.62 นางประไพ  เรืองฤทธ์ิ ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดี
ของแผน่ดิน ผา่นการประเมิน
เบ้ืองตน้ โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผน่ดินเจริญรอย
ตามเบ้ืองพระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของแผน่ดิน  
โดย พลเอกเอกชยั  
ศรีวลิาศ 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

23 มิ.ย.62 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดี
ของแผน่ดิน ผา่นการ
ประเมินเบ้ืองตน้ โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผน่ดิน
เจริญรอยตามเบ้ือง 
พระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของแผน่ดิน  
โดย  
พลเอกเอกชยั ศรีวลิาศ 

23 มิ.ย.62 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดี
ของแผน่ดิน ผา่นการ
ประเมินเบ้ืองตน้ โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผน่ดิน
เจริญรอยตามเบ้ือง 
พระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของแผน่ดิน  
โดย  
พลเอกเอกชยั ศรีวลิาศ 

23 มิ.ย.62 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

ประกาศเกียรติคุณกลุ่มครูดี
ของแผน่ดิน ผา่นการประเมิน
เบ้ืองตน้ โครงการเครือข่ายครู
ดีของแผน่ดินเจริญรอยตาม
เบ้ืองพระยคุลบาท 

เครือข่ายครุดีของแผน่ดิน  
โดย  
พลเอกเอกชยั ศรีวลิาศ 

ระดับภาค 
7 ก.ย.60 นางประไพ  เรืองฤทธ์ิ ประกาศเกียรติคุณ รางวลั

ชนะเลิศ เครือข่ายครูดีของ
แผน่ดิน ระดบัภาค 

โดย  
พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 
 

7 ก.ย.60 นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ประกาศเกียรติคุณ รางวลั
ชนะเลิศ เครือข่ายครูดี 
ของแผน่ดิน ระดบัภาค 

โดย  
พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 
 

7 ก.ย.60 นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ ประกาศเกียรติคุณ รางวลั
ชนะเลิศ เครือข่ายครูดี 
ของแผน่ดิน ระดบัภาค 

โดย  
พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

7 ก.ย.60 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

ประกาศเกียรติคุณ รางวลั
ชนะเลิศ เครือข่ายครูดีของ
แผน่ดิน ระดบัภาค 

โดย  
พลเอกสุรยทุธ์ จุลานนท์ 
 

19-21 
ธ.ค. 60 

นายจรูญ  ศรีก่อเก้ือ 
 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนัวาด
ภาพโปรแกรม Paint นกัเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ระดบัภาคใต ้คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

19-21 
ธ.ค. 60 

นางเหมือนฝัน  เก้ือหนุน ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญเงิน การแข่งขนัวาด
ภาพโปรแกรม Paint นกัเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ระดบัภาคใต ้คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 นางลออ  นิงพงศ ์ ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนั
โครงงานคุณธรรม 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ระดบัภาคใต ้คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 

ครูผูส้อนนกัเรียนไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง การแข่งขนั
โครงงานคุณธรรม 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ระดบัภาคใต ้คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายจรูญ ศรีก่อเก้ือ 
(ครูผูส้อนนกัเรียน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง   
การตดัต่อภาพยนต ์ระดบั  
ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อนนกัเรียน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง   
การตดัต่อภาพยนต ์ชั้น ม.4 
–ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวลี  
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดวาดภาพไทย
ประเพณี ชั้น ม.1 –ม.3  ใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายบรรจง สุขขวด 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัอ่านเร่ืองตามแนว
PISA ชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 
 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกียรติคุณ/ รางวลั 
หน่วยงานท่ีมอบ/

รับผิดชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายอาทร แดงช่วย 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท 
บูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชช้ั้น 
ม.4 –ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวลี  
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้น 
ม.1 –ม.3  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางประไพ เรืองฤทธ์ิ 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทองแดง  
การแข่งขนัการจดัทาํหนงัสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1 –ม.3  
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการจดัทาํหนงัสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทองแดง  
โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภททดลองชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายจรูญ ศรีก่อเก้ือ 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนัวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชั้นใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวเพญ็ศรี มณี 
(ครูผูส้อน) 

รางวลัเหรียญทองแดง 
 การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง
ชั้น ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
ประกวดมารยาทไทย ม.1–3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวดี 
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ชั้น ม.1-3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม. 16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์  ชั้น  ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวดี 
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญเงิน 
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4 –6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวดี 
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิ ม.4 –ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวลออ นิลพงศ ์
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การประกวดมารยาทไทย 
ระดบั  ชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทอง 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดบัชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวอมรรัตน์ 
มุสิกะโรจน์ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทอง 
การแข่งขนัท่องอาขยาน
ทาํนองเสนาะ ชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ชั้น ม.1 –ม.3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน สพม.
16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
 (ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดบัชั้น ม.1 –ม.3    
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางเหมือนฝัน เก้ือหนุน 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนัวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชั้น    
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวอมรรัตน์ 
มุสิกะโรจน์ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดบัชั้น ม.1 –ม.3     
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวลี 
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญเงิน แข่งขนั 
ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ชั้น ม.4 –ม.6     
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวลออ นิลพงศ ์
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทอง 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ชั้น ม.4 –ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวลออ นิลพงศ ์
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การประกวดมารยาทไทย 
ระดบัชั้น ม.4 –ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางประไพ เรืองฤทธ์ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองเงิน 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ม.4 -.6     
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวอมรรัตน์ 
มุสิกะโรจน์ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 
ระดบัชั้น ม.1 –ม.3     
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายวิทวชั จนัสุรีวงศ ์
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.1 –ม.3     
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางกฤษณา ทองกรด 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ประเภทบูรณา
การคณิตศาสตร์ประยกุตใ์ช ้ 
ม.4 –6   งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายบาํรุงศกัด์ิ  
อ่อนประเสริฐ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ระดบัชั้น ม.1 –
ม.3     ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายบาํรุงศกัด์ิ  
อ่อนประเสริฐ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา  ม.4-.6    
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวอมรรัตน์ 
มุสิกะโรจน์ 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตาม
แนว PISA ชั้น ม.4 –ม.6     
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายวิทวชั จนัสุรีวงศ ์
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดงแข่งขนั
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ระดบัชั้น ม.4 –ม.6    
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายเกียรติศกัด์ิ  
ราชเมืองฝาง 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
ประกวดมารยาทไทย ม.4 –6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวลี 
พงคก์ุญชร 
(ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัวาดภาพระบายสี 
ระดบัชั้น ม.4 –ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 29 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรัตนวลี 
พงคก์ุญชร 
 (ครูผูส้อน) 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัเขียนภาพไทย
ประเพณี ระดบัชั้น ม.4 –ม.6     
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

 

 จากตาราง 29 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อครู  ส่งผลให้ครูไดรั้บการ
ประกาศเกียรติคุณจากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจ
ราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งสองปีการศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน 104 รายการ  เม่ือพิจารณา
แยกเป็นแต่ละระดบั พบวา่  ปีการศึกษา 2559 ครู ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงาน
ทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 18 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการจาํนวน 5 รายการ 
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 29 รายการ รวมเป็น 52 รายการ ปีการศึกษา 2560 ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงานทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 6 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขต
ตรวจราชการ จาํนวน 8 รายการ ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จาํนวน 38 รายการ รวม 52 รายการ    
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ตาราง 30 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อนกัเรียน  

 

 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2559) 
21-23  
ธ.ค. 2559 

เด็กหญิงรมณีย ์ ปาโต ไดรั้บรางวลัเหรียญทอง 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ชั้น ม.1-3งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ภาคใต ้คร้ังท่ี 66  จ. ระนอง 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

21-23  
ธ.ค. 2559 

นายจตุพล  มุสิกะ ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 
ประเภทบินนานชั้น ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ภาคใต ้คร้ังท่ี 66  จ. ระนอง 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 

21-23  
ธ.ค. 2559 

นายเขมทตั  คงไขย ไดรั้บรางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 
ประเภทบินนานชั้น ม.1-3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ภาคใต ้คร้ังท่ี 66  จ. ระนอง 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวศศิธร ช่วยหนู รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนั
การแกะสลกัผลไมร้ะดบั 
 ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํปี
การศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวจิราพร ทองดวง รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนั
การแกะสลกัผลไมร้ะดบั   
ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวสุดารัตน์ วทิา รางวลัเหรียญเงินการแข่งขนั
การแกะสลกัผลไมร้ะดบั 
ม. 4 – ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66  
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวชฎาภรณ 
สายชุมพนัธ 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดบัชั้น ม.4 - 
ม.6 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน 
ปี 

 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 
กนัยายน 
2559 

เด็กชายเมธาวฒัน์ ทาระเวท รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั
การเล่านิทานประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดบัชั้น ม.1-ม.3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนสพม.
16 คร้ังท่ี 66   
ปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 
 

1-3 
กนัยายน 
2559 

นางสาวญาณิศา ทองคาํ รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 การแข่งขนัร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดบัชั้น ม.4 - ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํปี
การศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 
กนัยายน 
2559 

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาํแดง รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนั
วาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชั้น  
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66  
ปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กชายกฤตเมต ชูเปีย รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขนัวาดภาพดว้ย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้     
ไม่กาํหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน สพม.
16 คร้ังท่ี 66 ปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กหญิงรมณีย ์ปาโต รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขนัวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ระดบัชั้น ม.1 - ม.3 ใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวเบญจรัตน์       
แกว้นอย 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดบัชั้นม.4  -  ม.6. ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66  
ประจาํปีการศึกษา  2559  

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวอรวรรณ ทองเพง็ รางวลัเหรียญทองแดง  
การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดบัชั้น ม.4  -  ม.6. ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํปี
การศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวจุฑามาศ  จาํปาพา รางวลัเหรียญทองแดง  
การประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดบัชั้น ม.4  -  ม.6. ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํ 
ปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวธิดารัตน์ เยีย่มศกัด์ิ รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั2การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ระดบัชั้น ม.4  -  
ม.6. ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวนทัพร กลบันวล รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั2การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ระดบัชั้น 
ม.4  -  ม.6.ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66  
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายณฐํพนัธ ชุมจนัทร์ รางวลัเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.1 -  
ม.3 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนสพม.16 คร้ังท่ี 66 
ประจาํปีการศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายสรวิชญ บวัตูม รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั 2การแข่งขนัขบัร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย 
ระดบัชั้น ม.4 -  ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํปี
การศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กหญิงอรัญญา เดชเปีย รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
คดัลายมือภาษาไทย ระดบัชั้น 
ม.1 -  ม.3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวรุ่งนภา แกว้สุริยา รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั2การประกวดโครงงาน
คุณธรรม  ระดบัชั้น 
ม.4  -  ม.6.ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 66 ประจาํปี
การศึกษา  2559 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวภชัรัตน์ คงเจ้ียง รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
คดัลายมือภาษาไทย ระดบัชั้น 
ม.4-  ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กหญิงธนัยธรณ์ 
จนัทร์จบ 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
ท่องอาขยานทาํนองเสนาะ 
ระดบัชั้น ม.1-  ม.3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวภทัรจุฑา     
อ่อนประเสริฐ 
 

รางวลัเหรียญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดบัชั้น 
ม.4-  ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวเหมรัตน คงไขย 
 

รางวลัเหรียญเงิน รองชนะเลิศ
อนัดบั 2 การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดบัชั้น 
ม.4-  ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กหญิงธีรวรรณ ชูหนู 
 

รางวลัเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.1-  
ม.3 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวจาตุรัตน์ ชูหนู 
 

รางวลัเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.4-  
ม.6 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนสพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวจุพามาศ มีนาคม 
 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
ร้องเพลงสากลประเภทหญิง 
ระดบัชั้น ม.1-  ม. 3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายภานุวฒัน คงบางปอ 
 

รางวลัเหรียญเงิน การประกวด
มารยาทไทย ระดบัชั้น ม.4-  
ม.6 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนสพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวณัฐกานต ์
วฒันฤทธ์ิ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4-  6
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวพณัณิตา ไลสาม 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัตอบปัญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้น ม.4-  6
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

เด็กหญิงณัฐวรา แกว้นอ้ย 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ 
ระดบัชั้น ม.1-  ม.3 
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนสพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวแสงระวี 
รัตนะแกว้ 
 

รางวลัเหรียญเงิน 
การแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง ตาม
แนว PISA  ระดบัชั้น ม.4-  
ม.6 ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนสพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายจตุพล มุสิกะ 
 

รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยการติด
ลอ้ปีนข้ึนจากพื้น) ระดบัชั้น 
ม.1-  ม.3 ในงาน 
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม. คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวภชัฌา ยอดทอง 
 

รางวลัเหรียญเงิน กวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉนัท ์
11 (8 บท) ชั้น ม.4-  ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 

1-3 กนัยายน 
2559 

นางสาวเกษมศรี สังขวงศ ์
 

รางวลัเหรียญเงิน กวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉนัท ์
11 (8 บท) ชั้น ม.4-  ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายเขมทตั คงไขย 
 

รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 
ประเภทบินนาน (โดยการติด
ลอ้ปืนข้ึนจากพื้น) ชั้น ม.1-  
ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายปุญญพฒัน์ ดว้งมี 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภท 
บินไกล (โดยการปล่อยมือ) 
ระดบัชั้น ม.1-  ม.3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายพีระพล ช่วยนรินทร์ 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนั
เคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบิน
ไกล (โดยการปล่อยมือ) ชั้น 
ม.1- .3 งานศิลปหตัถกรรม 
นกัเรียน สพม.16คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

1-3 กนัยายน 
2559 

นายสุทธิพงศ ์สุขคง 
 

รางวลัเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอนัดบั 2 
การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง 
ประเภทบินไกล (โดยการ
ปล่อยมือ) ระดบัชั้น ม.1-  ม.3 
ในงานศิลปหตัถกรรม 
นกัเรียน สพม.16 
คร้ังท่ี 66 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

1-3 
กนัยายน 
2559 

เด็กชายชินกฤต ชินวงศ ์
 

รางวลัเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอนัดบั 2 
การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงั
ยาง ประเภทบินไกล  
(โดยการปล่อยมือ) 
ระดบัชั้น ม.1-  ม.3 
ในงานศิลปหตัถกรรม 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

ระดับชาติ (ปีการศึกษา 2560) 
24 ก.ย. 
2560 

นางสาวเหมรัตน์   
คงไขย 

เกียรติบตัรผูร่้วมขบัเคล่ือน
การพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เป็น
ผลสาํเร็จระดบัยอดเยีย่ม  
ไดรั้บการยกยอ่งเป็น
ตน้แบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย 
ม่อมหลวง ปนดัดา ดิสกุล 

24 ก.ย. 60 นางสาวธิดารัตน์ฃ 
เยีย่มศกัด์ิ 

เกียรติบตัรผูร่้วมขบัเคล่ือน
การพฒันาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เป็น
ผลสาํเร็จระดบัยอดเยีย่ม  
ไดรั้บการยกยอ่งเป็น
ตน้แบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย หม่อมหลวง  
ปนดัดา ดิสกุล 

 
 
 
 
 



338 
 

 
 

ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

24 ก.ย. 60 นางสาวรุ่งนภา แกว้สุริยา เกียรติบตัรผูร่้วมขบัเคล่ือน
การพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. เป็นผลสาํเร็จระดบัยอด
เยีย่ม  ไดรั้บการยกยอ่งเป็น
ตน้แบบโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
โดย หม่อมหลวง  
ปนดัดา ดิสกุล 

ระดับภาค/จังหวดั/เขตตรวจราชการ 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นายกฤตเมท ชูเปีย รางวลัเหรียญเงิน วาดภาพดว้ย
โปรแกรม Paint ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ไม่กาํหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหตัถกรรมภาคใต ้  
คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา  2560 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

 นางสาวพณัณิตา ไล่สาม รางวลัเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.4 – ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
ภาคใต ้คร้ังท่ี 67 ปีการศึกษา  
2560 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นายณัฐวุฒิ ดาํแดง รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
วาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ไม่กาํหนดช่วงชั้นงาน
ศิลปหตัถกรรมภาคใต ้
คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย  
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นางสาวญาณิศา ทองคาํ รางวลัเหรียญทอง ประกวด
โครงงานคุณธรรมม.4 – ม.6                 
งานศิลปหตัถกรรมระดบั
ภาคใตค้ร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย 
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นางสาวกรรณิการ์         
เส้งหวดั 

รางวลัเหรียญทอง ประกวด
โครงงานคุณธรรมม.4 – ม.6                 
งานศิลปหตัถกรรมระดบั
ภาคใต ้ คร้ังท่ี  

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย 
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นางสาวณัฐกานต ์ 
วฒันฤทธ์ิ 

รางวลัเหรียญทอง  
การประกวดโครงงาน
คุณธรรมม.4 – ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมระดบั
ภาคใต ้  คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย 
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

19 – 21 
ธนัวาคม 
2560 

นางสาวภคพร แดงเปีย รางวลัเหรียญทอง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.4 – ม.6 
งานศิลปหตัถกรรมระดบั
ภาคใต ้ คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดย 
นายบุญรักษ ์ยอดเพชร 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา 
17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวเหมรัตน์ คงไขย 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการตดัต่อภาพยนตร์ 
ระดบัชั้น ม.4-  ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 
 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายพุฒิพงศ ์ทองคาํ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ม.1-  ม.3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายพีรพล ช่วยนรินทร์ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการตดัต่อภาพยนตร์  
ระดบัชั้น ม.4-  ม.6 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายสรวิชญ ์บวัตูม 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ชาย ระดบัชั้น ม.4 -  
ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวชฎาภรณ์ 
สายชุมพนัธ์ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการขบัร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ชั้น ม.4 -  
ม.6  ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 16 
 

 
17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวธิดารัตน์  
เยีย่มศกัด์ิ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภททลอง        
ระดบัชั้น ม. 4 -  ม. 6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงรมณีย ์ปาโต 
 

รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขนัจดัทาํหนงัสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ระดบัชั้น ม. 1 -  ม. 3 
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงพีรดา ทองคาํ 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนั
จดัทาํหนงัสือเล่มเล็ก ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้    
ระดบัชั้น ม. 1 -  ม. 3 ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายกฤตเมต ชูเปีย 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนัวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชั้น    
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายณัฐวุฒิ ดาํแดง 
 

รางวลัเหรียญทอง แข่งขนัวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ไม่กาํหนดช่วงชั้น    
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวศศิธร ช่วยหนู 
 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ระดบั ม.4 –ม.6   
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวสุวชิาดา  
ธารีลาภรักษา 
 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั
ขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทหญิง ระดบั ม.4 –ม.6   
ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กชายเกรียงไกร คงไข 
 

รางวลัเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานคุณธรรม ระดบั ม.1 
–ม.3  ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายภานุวฒัน์ คงบางปอ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย ระดบั 
ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวแสงระวี  
รัตนะแกว้ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว 
PISA ระดบั ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวกิตติยา สีสวน 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัวาดภาพระบายสี 
ระดบั ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวญาณิศา ทองดาํ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดบั ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาววริศรา เรือนกอน 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดบั ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงปริญญา ฉิมสังข ์
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว 
PISA ระดบั ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวธีรวรรณ ชูหนู 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
ประกวดมารยาทไทย ระดบั 
ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวสุธาสิณี
จนัทรนวล 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
ประกวดมารยาทไทย ระดบั 
ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวรุ่งนภา แกว้สุริยา 
 
 

รางวลัเหรียญทอง  การ
แข่งขนัการท่องอาขยาน
ทาํนองเสนาะ ชั้น ม.4 –6  ใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายศิริปรีชายทุธ 
หนูเจริญ 
 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี 
ชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวพณัณิตา ไลสาม 
 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  
ชนะเลิศ การประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.4 -6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงอมราพร ศิริธร 
 
 

รางวลัเหรียญทองเงิน การ
ประกวดโครงงานคุณธรรม 
ระดบัชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30 (ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวภคพร แดงเปีย 
 

รางวลัเหรียญทอง ประกวด
โครงงานคุณธรรมชั้น ม.4 –6  
งานศิลปหตัถกรรนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายสุทธิพงษ ์สุขคง 
 

รางวลัเหรียญเ ประกวด
โครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ ์ชั้น  
ม.4 –6  งานศิลปหตัถกรร
นกัเรียน สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวสุภาวิดา สังขวงศ ์
 

รางวลัเหรียญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวมานิตา แกลว้กลา 
 

รางวลัเหรียญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวกรรณิการ์ 
เส้งหวดั 
 

รางวลัเหรียญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้น ม.1 -3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กชายภูริภทัร  
เกตุเหมือน 
 

รางวลัเหรียญเงิน ประกวด
โครงงานคุณธรรม ชั้นม.1 –3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวพรทิพา หม่ืนเดช 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี 
ชั้น ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายณัฐพนัธ์ ชุมจนัทร์ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
ประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1- 
3  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายสันติภาพ  
แกลว้ทนงค ์
 

รางวลัเหรียญทองเงิน การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ชั้น ม.4 –ม.6  ใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายนราศกัด์ิ ธรรมแสน 
 

รางวลัเหรียญทองเงิน การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ชั้น ม.4 –ม.6  ใน
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงกรรณิกา คงช่วย 
 

รางวลัเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขนัการจดัทาํหนงัสือ
เล่มเล็ก ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1 –ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กชายชิษณุชา จนัทร์มุย้ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง การ
แข่งขนัการเล่านิทาน ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น 
ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวชนิกานต ์
ชนะปรีชา 
 

รางวลัเหรียญทองแดง  
โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ช ้ 
ชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายสันติภาพ  
แกลว้ทนงค ์
 

รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กชายไชยภพ ช่อทิพย ์ รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้น ม.1 –ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาววณัฐกานต ์
วฒันฤทธ์ิ 

รางวลัเหรียญทอง 
การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ระดบัชั้น ม.4 –ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงณัฐวรา แกว้นอ้ย รางวลัเหรียญทองแดง  การ
แข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ
ระดบัชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวสุชาวดี ฉิมสังข ์ รางวลัเหรียญทองแดง  การ
ประกวดโครงงาน
วทิยาศาสตร์ประเภททดลอง
ชั้น ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวบุริมนาถ ทวสุีข รางวลัเหรียญทองแดง  การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
บูรณาการความรู้คณิตศาสตร์
ไปประยกุตใ์ช ้ชั้น ม.4 –ม.6 
งานศิลปะหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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ตาราง 30(ต่อ)   
 

วนั เดือน ปี 
 

ช่ือ สกุล 
 

ประกาศเกยีรติคุณ/ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบ/

รับผดิชอบ 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายธนภทัร ศิริบุญ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
วาดภาพระบายสีประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้  
ชั้น ม.1 –ม.3  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

เด็กหญิงกณัฐิกา ไล่สาม 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
พลศึกษา ระดบัชั้น ม.1 –ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นายปรเมศวรวชัรพนัธ์ุ 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
แข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษา
พลศึกษา ชั้นม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
 
 

17-19 
ตุลาคม 
2560 

นางสาวเหมรัตน์ คงไขย 
 

รางวลัเหรียญทองแดง 
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้
คณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ช ้  
ชั้น ม.4 –ม.6  ในงาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน  
สพม.16 คร้ังท่ี 67 

สาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 16 
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 จากตาราง 30 แสดงผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อนักเรียน โดยส่งผลให้
นกัเรียน ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณจากองคก์ร และหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค/
จงัหวดั/เขตตรวจราชการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  รวมทั้งสองปีการศึกษา จาํนวนทั้งส้ิน 99 รายการ  
เม่ือพิจารณาแยกเป็นแต่ละระดบั พบว่า  ปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก
องคก์ร และหน่วยงานทางการศึกษา ในระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ จาํนวน 3 รายการ  ระดบัเขต
พื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 38 รายการ รวมเป็น 41 รายการ  ปีการศึกษา 2560 ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ
จากองค์กร และหน่วยงานทางการศึกษา ในระดบัชาติ จาํนวน 3 รายการ  ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจ
ราชการ จาํนวน  7 รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 48 รายการ รวม 58 รายการ    
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ตาราง 31 สรุปผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวทิยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนกัเรียน     
 

 

ระดับ/รายการ 
ผลกระทบเชิงบวก(จ านวน/รายการ) 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 รวม
ทั้งส้ิน โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวม โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน รวม 

ชาติ 3 1 18 0 22 2 3 6 3 14 36 
ภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ 0 0 5 3 8 1 1 8 7 17 25 
เขตพื้นท่ีการศึกษา   5 1 29 38 73 1 0 38 48 87 160 

รวม 8 2 52 41 103 4 4 52 58 118 221 

 รวมทุกกลุ่มทุกระดับได้รับการประกาศเกยีรติคุณ   รวม 221  รายการ 
 

 จากตาราง 31 สรุปผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน   พบว่า ส่งผลให้
โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ จากองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดบัชาติ ระดบัภาค/
จงัหวดั/เขตตรวจราชการ  และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทั้งสองปีการศึกษา รวมทั้งส้ินจาํนวน  221 รายการ เม่ือพิจารณาแยกตามระดบั พบวา่ ไดรั้บการประกาศ
เกียรติคุณระดบัชาติ จาํนวน 36 รายการ ระดบัภาค/จงัหวดั/เขตตรวจราชการ  จาํนวน 25 รายการ และระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  จาํนวน 160 รายการ  
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ตาราง 32 ผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา  ท่ีปรากฏต่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ของหน่วยงานทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน 

 

 

วนั เดือน ปี 
 

กลุ่ม/หน่วยงานที่ศึกษาดูงาน 
 

 

จังหวดั 
จ านวน
(คน) 

ปีการศึกษา 2559 
16 สิงหาคม  ผูบ้ริหารและครู 2 คน และนกัเรียน 2 คน จาก

โรงเรียนในภาคใต ้จาํนวน 11 โรงเรียน รวม
โรงเรียนละ 5 คน โดย มูลนิธิยวุสถิรคุณ  
ประกอบดว้ย 
1) โรงเรียนมธัยมพชัรกิติยาภา 3  
2) วทิยาลยัสารพดัช่างสุราษฎร์ธานี 
3) โรงเรียนบา้นโพหวาย 
4) วทิยาลยัเทคนิคกระบ่ี 
5) โรงเรียนลาํทบัประชานุเคราะห์ 
6) โรงเรียนทบัปุดวทิยา 
7) โรงเรียนคุระบุรีชยัพฒันาวิทยาคม 
8) โรงเรียนมาบอาํมฤตวทิยา 
9) วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการเกษตรสิงหนคร 
10) โรงเรียนหวัไทรบาํรุงราษฎ ์
11) โรงเรียนจุฬาภรราชวทิยาลยันครศรีธรรมราช 

 
 
 
 

สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี 

กระบ่ี 
กระบ่ี 
พงังา 
พงังา 
ชุมพร 
สงขลา 

นครศรีธรรมราช 
นครศรีธรรมราช 

 

55 
 

 ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนหวัไทรบาํรุงราษฎ์ นครศรีธรรมราช 20 
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ตาราง 32  (ต่อ) 
 

วนั เดือน ปี 
 

กลุ่ม/คณะ/หน่วยงานทีศึ่กษาดูงาน 
 

 

จังหวดั 
จ านวน
(คน) 

ปีการศึกษา 2560 
2  มิถุนายน ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต 2 
พทัลุง 45 

6  มิถุนายน ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 

ตรัง 50 

3  กรกฎาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ชุมพร 54 

4  กรกฎาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

สตลู 60 

12  กรกฎาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 

พทัลุง 60 

21  กรกฎาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร ครู สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 16 

สงขลา 60 

1 สิงหาคม ผูบ้ริหาร ครูและนกัเรียน โรงเรียนบา้นขนุน  สงขลา 28 
10 สิงหาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร ครูสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
ระนอง 160 

23 สิงหาคม ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

นราธิวาส 50 

5 กนัยายน ศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 

นครศรีธรรมราช 60 

6 กนัยายน ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน และกรรการสถานศึกษา
โรงเรียนบา้นหยใีน จงัหวดัพทัลุง 

พทัลุง 48 

จ านวน 13 กลุ่ม/คณะ 580 
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จากตาราง 32 สรุปผลกระทบเชิงบวก หลงัการพฒันา ส่งผลใหโ้รงเรียนตะเครียะวทิยาคม เป็น

แหล่งการเรียนรู้ ของหน่วยงานทางการศึกษา  ผูป้กครอง  และชุมชน  ทั้งสองปีการศึกษา จาํนวน 13 

กลุ่ม/คณะ รวม 580  คน  


