โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร


   

การนิเทศ หมายถึง การช่วยเหลือ ชี้แนะ การติดตาม ดูแล กํากับการดําเนินงาน
พัฒ นาคุณภาพการศึกษา หรือการดําเนินงานที่รับผิด ชอบ เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน (สํานักงานการศึกษาแห่งชาติ, 2547 อ้างถึงใน www.sanook.com)
การนิเทศ หมายถึง การดําเนินงานที่ช่วยให้การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่มีความก้าวหน้า
และมั่ น ใจว่ า จะดํ า เนิ น งานและบริ ห ารงาน ด้ ว ยการให้ ค วามรู้ แนะนํ า แก้ ไ ขการปฏิ บั ติ ง าน
(นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 1 ธันวาคม, 2547 อ้างถึงใน www.coop.eng.co.th)
สรุปได้ว่า การนิเทศกิจกรรมในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม หมายถึง การที่
คณะทํางานโครงการฯ ไปพบปะกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนนั้น ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ชี้ แ นะ ติ ด ตาม ดู แ ลการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน
การนิเทศกิจกรรมดังกล่าวจะทําให้ทราบถึง
1. วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ตลอดจนการให้ความร่วมมือของผู้บริหารและครูว่ามีความ
พร้อมในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการเยาวชนพลยุติธรรมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด
2. กิ จ กรรมที่ แ ต่ ล ะโรงเรี ย นดํ า เนิ น การไปแล้ ว สอดคล้ อ งและตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร
3. การมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
มากน้อยเพียงใด
4. การนิเทศกิจกรรมในโรงเรียนต่างๆ จะทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงานในโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งคณะผู้นิเทศจะสามารถให้คําปรึกษา แนะนําในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งจะทําให้เกิดการประสานงานและความร่ว มมือกันเพื่อขจัดปัญ หาและอุป สรรค ทําให้เกิดเป็น
แนวคิดและประเด็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
5. เมื่อมีการนิเทศตามโรงเรียนต่าง ๆ โรงเรียนสามารถขอความช่วยเหลือหรือ
คําแนะนําจากคณะผู้นิเทศได้ ซึ่งคณะผู้นิเทศจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและให้ความช่วยเหลือ
ในด้านวิชาการ ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ดั ง นั้ น ในการนิ เ ทศครั้ ง นี้ จึ ง เป็ น ลั ก ษณะของการไปเยี่ ย มชมกิ จ กรรมของ
โรงเรียน โดยไม่ทําให้โรงเรียนรู้สึกว่าเป็นการถูกตรวจสอบ แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือและให้
คําปรึกษาในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงจนถึงวันประกวดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการนิเทศกิจกรรม
1) ทําให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2) ทําให้สามารถพัฒนาการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
3) ทํา ให้ส ามารถให้ความช่ว ยเหลือ สนับ สนุน และให้คํา ปรึกษาในการจัด
กิจกรรมในโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
4) ทํา ให้ก ลุ่ ม เป้ า หมายมี รูป แบบและการดํา เนิ น กิ จ กรรมตรงตามเป้ า หมาย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5) ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน
ในการนิเทศและประเมินผลกิจกรรมของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่
เข้าร่วมโครงการฯ ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกก่อนการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
และช่วงที่ 2 ก่อนการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ คณะผู้นิเทศกิจกรรมประกอบด้วย
1. ผศ.ดร.ศิริพร
แย้มนิล
2. ผศ.พ.ต.ท. หญิง พัชรา สินลอยมา
3. อาจารย์ประเสริฐ
ชังชู
4. อาจารย์ ดร.สุณีย์
กัลยะจิตร
5. ผศ.ดร.ปิยะรัตน์
นุชผ่องใส
6. พ.ต.ท. สนธยา
รัตนธารส
7. พ.ต.ท. วรธัช
วิชชุวาณิชย์
8. ร.ต.อ.ธิติ
มหาเจริญ
9. นางสาวเปมิกา
สนิทพจน์

♣ ผศ.พ.ต.ท. หญิง พัชรา สินลอยมา และคณะ
นิเทศกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดสุทธาราม

เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนจากการนิเทศ
เกณฑ์การนิเทศกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ คณะผู้นิเทศจะให้คะแนน
ในวันที่ทําการนิเทศ จํานวน 80 คะแนน และนํามาหาร 2 เพื่อให้ได้ 40 คะแนน
ซึ่ง
คะแนนดังกล่าวจะนําไปรวมกับคะแนนการประกวดบนเวที และคะแนนการจัดบอร์ดเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกโรงเรียน การให้คะแนนใช้เกณฑ์ประเมินผลการนิเทศ ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนนจากการนิเทศ
ลําดับ
ที่

1

การประเมินผล

เนือ้ หาสาระของกิจกรรมเป็นการส่งเสริมความยุติธรรม และ
ความซื่อสัตย์สุจริต
2 รูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
3 เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งความตระหนัก และจิต สํ า นึ กเกี่ ย วกั บ
ความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
4 เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นกฎ หมายแล ะ
กระบวนการยุติธรรม
5 รูปแบบของกิจกรรมทันสมัยและน่าสนใจ
6 เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างเสริมเครือข่ายยุติธรรมในชุมชน
7 การจัดกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียน
8 กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต จริ ง และ
สอดคล้องกับสภาพสังคมภายนอกโรงเรียน
9 ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
10 นักเรียนมีความพร้อมในการดําเนินกิจกรรม
11 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อในการดําเนิน
กิจกรรม
12 โรงเรียนมีการนํานักเรียนไปศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
13 นักเรีย นมีความรู้ความเข้าใจในการจัด กิจกรรมที่เ กี่ย วกับ
ความซื่อสัตย์สุจริตและกระบวนการยุติธรรม
14 นั ก เรี ย นสามารถตอบคํ า ถามผู้ ป ระเมิ น เกี่ ย วกั บ การจั ด
กิจกรรมของโครงการได้
15 ครูและนักเรียนร่วมกันดําเนินกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
16 มีการนําวิ ทยากรจากกระบวนการยุติธรรมมาให้ ความรู้กั บ
นักเรียน

ผลการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลําดับ
ที่
17
18
19
20

การประเมินผล

ผลการประเมิน
ดีมาก

ดี

พอใช้ ปรับปรุง

มีการวางแผนการดําเนินงานและการประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่อชุมชน
โรงเรีย นมีก ารจั ดทํ าเอกสารเผยแพร่หรือจั ดเตรียมข้อมู ลไว้
สําหรับการประเมิน
โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยครูหรือ
นักเรียนที่รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนมีความพร้อมและสมัครใจที่จะดําเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากสิ้นสุดโครงการ
รวมคะแนน (80 คะแนน)

นิเทศก่อนการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
การนิเ ทศกิจ กรรมก่อนการประกวดกิจ กรรมรอบคัด เลื อกทั้งสิ้น 54 โรงเรีย น
คณะผู้นิเทศได้วางแผนการนิเทศในเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เป็นการนิเทศครั้งแรกในการ
ดําเนินกิจกรรมจึงมีระยะเวลาการนิเทศหลายวันเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ดังแสดงตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ตารางการนิเทศก่อนการประกวดกิจกรรมรอบคัดเลือก
วัน/เดือน/ปี
13 ธันวาคม 2549

25-28 ธันวาคม 2549

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โรงเรียนที่รับการนิเทศ
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์)
โรงเรียนวัดกําแพง
โรงเรียนกอบวิทยา
โรงเรียนวัดเสมียนนารี
โรงเรียนสามัคคีบาํ รุงวิทยา
โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฏร์อนุกูล)
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ตารางที่ 10 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
3-5 มกราคม 2550

8-10 มกราคม 2550

17 มกราคม 2550

1.
2.
3.
4.
5.

โรงเรียนที่รับการนิเทศ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
โรงเรียนวัดอัมพวา
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนบางแค “เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์”

6. โรงเรียนวัดไทร
7. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
8. โรงเรียนวัดสุทธาราม
9. โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
10. โรงเรียนสายปัญญา
11. โรงเรียนยุวทูตศึกษา
12. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
13. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
14. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
15. โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
16. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
1. โรงเรียนทวีธาภิเศก
2. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
3. โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
4. โรงเรียนวัดอินทาราม
5. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
6. โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
7. โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
8. โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
9. โรงเรียนวัดพลมานีย์
10. โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
1. โรงเรียนเมตตาวิทยา
2. โรงเรียนนาหลวง
3. โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
4. โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
5. โรงเรียนหอวัง
6. โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

ตารางที่ 10 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
18 มกราคม 2550
19 มกราคม 2550
22 มกราคม 2550
23 มกราคม 2550

โรงเรียนที่รับการนิเทศ
โรงเรียนวัดอมรินทราราม
1. โรงเรียนเบญจมราชาลัย
2. โรงเรียนวัดราชบพิธ
โรงเรียนวัดน้อยใน
โรงเรียนวัดโสมนัส

นิเทศก่อนการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
ในการนิเ ทศครั้งที่ 2 นี้ คณะผู้นิเ ทศได้ดํา เนินการนิเ ทศทั้งสิ้น 19 โรงเรีย น
เฉพาะโรงเรียนที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกเท่านั้น ในการนิเทศครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับโรงเรียนก่อนการประกวดรอบชิงชนะเลิศปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นให้โรงเรียน
พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะที่เป็นการสร้างสรรค์และสามารถนําไปใช้ดําเนินกิจกรรม
ต่อไปได้ในอนาคต ดังแสดงแผนการนิเทศ ดังแสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตารางการนิเทศก่อนการประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศ
วัน/เดือน/ปี
13 ก.พ. 2550
14 ก.พ. 2550

16 ก.พ. 2550

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

โรงเรียนที่รับการนิเทศ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
โรงเรียนเบญจมราชาลัย
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
โรงเรียนเมตตาวิทยา
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

ตารางที่ 11 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
19 ก.พ. 2550

20 ก.พ. 2550

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.

โรงเรียนที่รับการนิเทศ
โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนวัดอัมพวา
โรงเรียนโฆสิตสโมสร
โรงเรียนวัดสุทธาราม
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์)

♣ ผศ.พ.ต.ท. หญิง พัชรา สินลอยมา และคณะ
นิเทศกิจกรรม ณ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
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สรุปการนิเทศกิจกรรม
จากการนิเทศกิจกรรมโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งสองครั้ง พบว่า ใน
ครั้งแรกของการนิเ ทศทั้ง 54 โรงเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถนําเสนอกิจกรรมได้ตรงตาม
วัต ถุป ระสงค์ และมีการเตรียมความพร้อมก่อนการประกวดมาเป็น อย่า งดี อย่า งไรก็ต าม มีบ าง
โรงเรียนที่ยังไม่เ ข้า ใจถึงรูป แบบการจัด กิจ กรรม คณะผู้นิเทศจึงได้ช่วยแนะนําและให้คํา ปรึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ในการนิเทศครั้งที่สองของโรงเรียนที่ผ่านการประกวดรอบคัดเลือก พบว่า โรงเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และ
มีหลายโรงเรียนที่พัฒนารูปแบบกิจกรรมให้มีลักษณะที่เน้นกฎหมายมากขึ้น เช่น โรงเรียนโฆษิต
สโมสร และโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน
และสร้างเครือข่ายยุติธรรมขึ้นภายในโรงเรียน โดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นเป็นตัวแทนโครงการฯ ไป
ให้ความรู้แก่โรงเรียนใกล้เคียง และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้ปกครองในชุมชนอีกด้วย
จากการนิเทศกิจกรรมของคณะกรรมการได้รับฟังคําบอกเล่าที่น่าสนใจจากครูและ
ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดําเนินกิจกรรมของนักเรียน ดังนี้
“เด็กนะคะเขายังเล็กอยู่ จะให้ทําเองหมดก็ไม่ไหว เราก็ต้องช่วยเหลือบ้าง แต่บางที
เราบอกให้เขาทําอะไร แล้วเขาก็เสนอแนะไอเดียดีๆกลับมาที่เรา ซึ่งเราเองก็คิดไม่ถึงเยอะนะคะ”
(คําบอกเล่าจากครูช่วงชั้นที่ 2)
“กิจ กรรมต้องยึด เด็ก บางทีต้องปนเรื่องความสนุกบ้ า ง ต้องปล่อยให้ เ ขาได้คิ ด
สร้างสรรค์เองก่อน อย่าไปตีกรอบตั้งแต่เริ่มแรก ว่าอย่างนี้ไม่ใช่ บังคับสั่งเขาเลย อย่างนั้นเด็กเขาไม่
เอาเลย” (คําบอกเล่าจากครูช่วงชั้นที่ 4)
“เด็กๆ เขาเก่งนะคะ คิดกันเองหมด เราแทบไม่ต้องเหนื่อย เขาเขียนโครงการเอง
เสร็จ ทํางบประมาณเสนอเอง อยากได้อะไรก็เดินมาบอกเรา ผม/หนูอยากได้อย่างโน้นอย่างนี้ครับ
บางทีอะไรที่เราว่าไม่เหมาะสมไม่ให้ เขาก็กล้ามาถามเรา ขอเข้าพบ ผอ.เองเลย ไม่กลัวเราเลย หา
เหตุผลมาโต้แย้ง เราก็ต้องชี้แจง อธิบาย และมีเหตุผลที่สมควรให้เขา เขาจึงจะยอมรับ” (คําบอกเล่า
จากผู้บริหารโรงเรียน)
การนิเทศกิจกรรม นอกจากจะทําให้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนต่างๆ แล้วยังทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะผู้นิเทศสามารถ
ให้คํา ปรึกษาและแก้ ไขปัญ หาดัง กล่า วได้อย่า งเป็น รูป ธรรม อัน จะเป็น ประโยชน์แก่การพัฒ นา
กิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนต่อไป

♣ ผศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล หัวหน้าโครงการ และ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร ที่ปรึกษาโครงการฯ
นิเทศกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์)

♣ ผศ.ดร.ศิริพร แย้มนิล หัวหน้าโครงการ และนายประเสริฐ ชังชู ที่ปรึกษาโครงการฯ
นิเทศกิจกรรม ณ โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
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