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ค าช้ีแจง 

 
  รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทําขึ้นในส่วนของงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ของรัฐบาลยุคปัจจุบัน (คสช.)  ซึ่งผู้ทําวิจัยเป็นผู้รับช่วง
ทําวิจัยต่อจากศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๙ ที่ย้ายไปสังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย   ตามเค้าโครงวิจัยเดิมที่ศึกษานิเทศก์เจ้าของเดิมทําไว้ ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวนโยบาย 
คู่มือ  กฏหมายและสื่อต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. รวมทั้งปรึกษาศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
โรงเรียน คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ 
แล้วดําเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ส่วนนวัตกรรมของโครงการ สํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ได้ดําเนินการจัดสร้างและดําเนินกระบวนต่างๆ ตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ด้วยดีอยู่แล้ว 
  ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ โดยนําเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านการวิจัย ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญมาสร้างในกูเก้ิลฟอร์มให้กลุ่มตัวอย่างได้ ให้
ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ แล้วจึงรวบรวมมาแปลผลอีกครั้งหนึ่ง 
  ขอขอบคุณศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของเขตพ้ืนที่ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมที่ร้องขอความช่วยเหลือ ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คุณครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามบนระบบออนไลน์ และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าว 
ในที่นี้ทีท่ําให้รายงานการวิจัยเล่มนี้ สําเร็จได้ด้วยดี 
  ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทย ต่อโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
และต่อทุกๆ ท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้า แล้วนําไปประยุกต์ใช้กับงานการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบของท่าน ให้
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป 

 

         สุริยนต์   อินทร์อุดม 
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บทคัดย่อ 

 

ชื่องานวิจัย   การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD 
ชื่อผู้ท าวิจัย  นายสุริยนต์   อินทร์อุดม 

 

 รายงานการวิจัยเล่มนี้จัดทําขึ้นในส่วนของงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านคุณธรรม และ 
เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยได้แก่ ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม เขตพ้ืนที่การศึกษาละ ๑ คน 
โรงเรียนเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
(อุดรธานี ,หนองคาย, หนองบัวลําภู, เลย, บึงกาฬ)   ซึ่งมี ๑๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา (๑๒ สพป.และ ๓ สพม.)  
โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม เลือกเขตพ้ืนที่ละ ๒ โรงเรียน ในแต่โรงเรียน เลือกผู้บริหารโรงเรียนๆ ละ ๑ คน  
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นเรียนละ ๑ คน ส่วนโรงเรียนขยายโอกาส  
เพ่ิมครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อีก ๑ คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเลือกครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
และครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๑ คน ในส่วนของนักเรียนก็เช่นกัน ให้คุณครูประจําชั้นสุ่ม 
แบบอย่างง่าย เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นเรียนละ ๖ คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนเปิดสอนถึงระดับชั้นใด  
รวมทั้งหมดได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จํานวน  ๕๔๙ คน  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยดําเนิน 
การสร้างขึ้นเองโดยศึกษาค้นคว้า จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียน 
วิถีพุทธ ผ่านการพิจารณาให้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมหรือ
จุดประสงค์  โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม  
ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จํานวน   ๕๐๘  ฉบับ  ผู้วิจัยนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลโดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ซึ่งได้ผลการวิจัย ดังนี้ 
 
ผลการวิจัย  
   ๑. ศึกษานิเทศก์  ได้ทําการการประเมินตนเอง โดย การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ก่อน แล้วประเมินความรู้ความเข้าใจตนเองก่อนออกนิเทศพ้ืนที่  ให้คําแนะนํา คําชี้แนะ คําปรึกษา เกี่ยวกับ
การประเมินตนเองของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน  โดยให้โรงเรียนทําการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย  
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนก่อน และให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดังกล่าว    



ข 

 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจากแหล่งทุติยุภูมิ  ลงพ้ืนที่จริง รวบรวมข้อมูล  ณ โรงเรียน ให้สารสนเทศต่อ
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโดยแจ้งหนังสือราชการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ นําเอกสารออกพ้ืนไปแจกยังโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ให้โรงเรียนศึกษาจากเอกสารเอง หรือ 
ส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้โรงเรียนเพ่ือให้ศึกษาเอง  ส่วนการสะท้อนความคิดจะทํา ในการประชุม
ศึกษานิเทศก์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้คําแนะนํา 
คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน โดยการเยี่ยมนิเทศโรงเรียน 
รับฟังการสะท้อนความคิดของผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย  
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  โดย เชิญผู้บริหารโรงเรียน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา มาประชุมฟังคําชี้แจง พร้อมให้ทํากิจกรรมการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน และ 
หาวิธีการแก้ไขคุณธรรมที่เป็นปัญหาของโรงเรียน    รวมทั้งออกพ้ืนที่ให้คําแนะนํา   ให้คําปรึกษา  เกี่ยวกับ 
การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เก็บรวบรวมข้อมูล  
ด้านบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูลจํานวนนักเรียนจากกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ จากกลุ่มอํานวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ให้คําแนะนําผู้บริหารโรงเรียน  คุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ในรูปแบบของเอกสาร   เก็บรวบรวม
ข้อมูลในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงในคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดไดรฟ์สํารองข้อมูล แผ่น CD หรือ DVD   ประเมิน
สภาพทั่วไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นรายโรงเรียน  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เพื่อ
ประเมินสภาพที่แท้จริง  ณ   โรงเรียนเปูาหมายที่ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือเพ่ือศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา   แนะนําให้
โรงเรียนประเมินสภาพความพร้อมของโรงเรียนก่อนดําเนินโครงการโดยใช้  ๔ M ได้แก่ คน (Man)  เงินหรือ
งบประมาณ (Money)  วัสด ุ(Material)   การจัดการ (Management) ประเมินว่าสิ่งใดโรงเรียนมีพร้อม สิ่งใด
โรงเรียนขาดแคลน สิ่งใดจําเป็นเร่งด่วน สิ่งใดสําคัญที่สุดหากไม่มีแล้วทําให้โครงการดําเนินต่อไปไม่ได้แน่นอน   

    ๒. ผู้บริหารโรงเรียน ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เช่น   
สร้างวินัย ใฝุพอเพียง พร้อมเพรียงอาสา   สามัคคี มีวินัย ใส่ใจความพอเพียง  ความมีวินัย  ความรู้คู่คุณธรรม 
อยูอย่างพอเพียง  มารยาทงาม รับผิดชอบดี มีวินัย จิตอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
ผู้บริหาร เช่น   มีวินัย  รู้พอเพียง ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา  มาทํางานตรงเวลา ซื่อสัตย์ โปร่งใส  ความอดทน  
ถูกต้องเป็นธรรม  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น  มีวินัย รู้พอเพียง นํากิจกรรม
จิตอาสาสู่นักเรียน  ขยนั สอนตรงตามหลักสูตร มีความสามัคคี ความเสียสละ  หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีเมตตา
ต่อศิษย์  มีจิตวิญาณในความเป็นครู  เคารพซึ่งกันและกัน อ่อนน้อม  รับผิดชอบ   พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
นักเรียน เช่น  มีวินัย รู้จักพอเพียง มีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบ มีวินัย อดออม  จิตอาสา เรียนดี มีคุณธรรม  
 มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบ  มีสัมมาคารวะ รับผิดชอบ พอเพียง   กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการ 



ค 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว เช่น  กิจกรรมวิถีพุทธ  กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ  กิจกรรม
กองทุนจิตอาสา  โรงเรียนปลอดขยะ การออม กิจกรรมหน้าเสาธง   โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ได้แก่  Best Practice 4H วิถีพุทธ วิถีไทย  วิจัยโรงเรียน
สุจริต  ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม   โครงการวินัยดีเป็นศรีแก่ตน    ในส่วนของการนิเทศภายในผู้บริหารโรงเรียน 
ได้ดําเนินการ ร่วมประชุมวางแผนในการดําเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุน แนะนํา และ  ติดตาม
ในการประชุมประจําเดือน สังเกต พฤติกรรม ครู นักเรียน สอบถาม แนะนํา  อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง สังเกต
พฤติกรรมของเด็กและครู   ซึ่งผู้บริหารโรงเรียน ได้ดําเนินการประเมินตามข้ันตอนของแต่ละโครงการ และ
กิจกรรมนั้นๆ ตามตัวชี้วัดที่กําหนด  สอบถาม สังเกต มอบหมายครูรับผิดชอบ  สังเกต สัมภาษณ์  รายงาน
โครงการ  ตอบแบบสอบถาม  ประเมินสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน เช่น   สภาพแวดล้อม บุคลากร งบประมาณ และสถานที่  ความสามัคคีของ
บุคลากร ความร่วมมือ ตระหนัก  ความเอาใจใส่ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องของบุคลากร  ความร่วมมือ 
ของคณะครู ชุมชนมีส่วนร่วม  ความเอาใจใส่ ติดตาม แก้ไข และสรุป  ครูทําเป็นแบบอย่าง  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกียวข้อง มานิเทศตั้งแต่ระยะก่อนดําเนินการ ระหว่าง และหลังดําเนินการ  
ตรวจเยี่ยม แบบสอบถาม แบบนิเทศ ใช้แบบสอบถาม ภาพถ่าย  รายงานผ่านระบบออนไลน์  ในส่วนของอุปสรรค 
ปัญหา ทีพ่บ เช่น ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน งบประมาณไม่เพียงพอ  ระยะเวลา
บางอย่างดูเร่งรัดไป  และสิ่งที่ต้องการได้รับการการสนับสนุนมากที่สุด คือ  บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คุณธรรม  

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดส้ื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
กิจกรรม โดยการอบรมนักเรียนแกนนําในโรงเรียน แล้วให้นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ห้องเรียน ค้นหาที่มาของปัญหา สาเหตุแล้ววางแผนหาทางแก้ไข  ในส่วนของการสร้างนักเรียนแกนนําคุณธรรม 
ในโรงเรียน ได้ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนแต่ละชั้นเพ่ือเข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนํา  แล้วอบรมนักเรียนแกน
นํามอบหมายให้นักเรียนแกนนําอบรมขยายผลให้นักเรียนทั้งโรงเรียน  คุณครูจะบูรณาการคุณธรรมในการเรียน
การสอนในชั้นเรียน โดยนําคุณธรรมแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชา นํานักเรียนถอดบทเรียนด้านคุณธรรมไปพร้อมกับ
การเรียนการสอน ส่วนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในชั้นเรียน คุณครูจะให้นักเรียนถอด
บทเรียนว่าเกิดคุณธรรมใดบ้าง  สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแล้วบันทึก  ตามแบบประเมินของแต่ละกิจกรรม  
โดย การสังเกต  สอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ  แบบทดสอบ สัมภาษณ์  ผลที่ได้รับที่เกิดกับผู้เรียน  
เช่น  นักเรียนเข้าใจความหมายและสามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมใดเกิดคุณธรรมอะไรบ้าง  นักเรียนมีระเบียบวินัย
มากขึ้น นักเรียน มีพฤติกรรมบงชี้ที่ดีข้ึน และตรงตามที่กําหนด   ส่วนผลที่ได้รับที่เกิดข้ึนกับครู เช่น  ครูเอาใจใส่
นักเรียนมากขึ้น, ตระหนักในการดูแลนักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและคุณธรรม สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียน
การสอนดีข้ึน สอนง่ายขึ้น  องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน เช่น   การเรียนรู้
คุณธรรม  คุณธรรมนําความรู้  คุณธรรมนําสุขสู่การเรียนรู้   นิทานธรรม    ส่วนอุปสรรค   ปัญหาที่พบ 

 



ง 

เห็นผลช้าประเมินได้ไม่ชัดเจน  บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสําคัญ  ขาดการต่อเนื่องของกิจกรรม   นักเรียน
บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ สิ่งทีคุ่ณครูต้องการได้รับการสนับสนุน ได้แก่  งบประมาณในการจัดกิจกรรม   
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ การติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง  การติดตามอย่างใกล้ชิด เวทีในการ
แสดงผลงาน เป็นต้น     
  ๔. นักเรียน  มีส่วนร่วมดําเนนิการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ เช่น  ร่วมหาปัญหา 
ในโรงเรียน  ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  ร่วมกําหนดคุณธรรมเปูาหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  ประชุม  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่โรงเรียนจัดขึ้น    นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
บูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น กําหนดวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนและปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด ถอดรองเท้าเป็นระเบียบมากข้ึน    กําหนดข้อตกลงร่วมกัน   ได้ฝึกเล่านิทานคุณธรรม  
กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมเปูาหมายในชั้นเรียน  ส่วนผลที่ได้รับจากการที่นักเรียนได้ดําเนินการ
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่  มีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น   
มีวินัยมากขึ้น วิทยากรภายนอกท่ีนักเรียน ได้เรียนรู้ ได้แก่  พระ  บุคลากรในชุมชน  วิทยากรที่ครูเชิญมา  
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ   แหล่งเรียนรู้คุณธรรม ได้แก่ วัด  อุทยานแห่งชาติ  บ้านปราชญ์ชุมชน สวนสาธารณ  
ตัวอย่างชื่อโครงงานคุณธรรม ที่นักเรียนได้จัดทํา เช่น มารยาทดีมีระเบียบ  เดินแถวไปโรงอาหาร รับประทาน
อย่างสุภาพ ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ ห้องเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียน     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

บทคัดย่อ           ก 
สารบัญ             จ 
สารบัญตาราง            ช 
สารบัญภาพ            ซ 
บทที่ ๑  บทนํา            
  ๑. ความสําคัญและความเป็นมา        ๑ 
  ๒. คําถามการวิจัย         ๒ 
  ๓. วัตถุประสงค์การวิจัย         ๒ 
  ๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย         ๓ 
  ๕. ขอบเขตการวิจัย          ๓ 
  ๖. คําจํากัดความการวิจัย         ๓ 
  ๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         ๔ 
 บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  ๑. โรงเรียนคุณธรรม          ๕ 
   ๒. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.        ๗ 
  ๓. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม       ๑๓ 
  ๔. เขตตรวจราชการที่ ๑๐         ๒๔ 
  ๕. กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD       ๒๘ 
  ๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         ๔๓ 
บทที่ ๓ วิธีดําเนินการวิจัย 
  ๑. ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง        ๔๕ 
  ๒. นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล      ๔๙ 
  ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล         ๕๓ 
  ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้       ๕๓ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย 
  ๑. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม        ๕๕ 
  ๒. สถิติและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       ๕๖ 
  ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล          ๕๖ 

 

 



สารบัญ (ต่อ)  

หน้า 

 
บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        ๙๓ 
  ๒. วิธีดําเนินการวิจัย          ๙๔ 
  ๓. สรุปผลการวิจัย          ๙๔ 
  ๔. อภิปรายผล           ๑๐๔ 
  ๕. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป        ๑๐๖ 

บรรณานุกรม           ๑๐๗ 
ภาคผนวก            ๑๑๐ 
 
 
   
 
 
 
  
             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

หน้า 

ตารางที่ ๑   ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม        ๑๐ 
ตารางที่ ๒   แสดงตัวอย่างตารางคุณธรรมอัตลักษณ์       ๑๒ 
ตารางที่ ๓   แสดงตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม        ๑๒ 
ตารางที่ ๔   แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฎิบัติในการนิเทศ       ๑๗ 
ตารางที่ ๕   แสดงตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอย ลักษณะที่พบ      ๒๓ 
ตารางที่ ๖   แสดงข้อมูลพ้ืนที่และประชากรของแต่ละจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐   ๒๖ 
ตารางที่ ๗   แสดงจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนรายเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ๒๗ 
ตารางที่ ๘   แสดงจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
              ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐    ๒๗ 
ตารางที่ ๙   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลการนิเทศ   ๔๑ 
ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม  
                ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐       ๔๕ 
ตารางที่ ๑๑ แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แยกเป็นรายประเภท     ๔๘ 
ตารางที่ ๑๒ แสดงรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างรายเขตพ้ืนที่การศึกษา     ๔๙ 
ตารางที่ ๑๓ แสดงจํานวนแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับคืน 
                แยกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง        ๕๕ 
ตารางที่ ๑๔ แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม 
                หรือจุดประสงค์ (IC) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับศึกษานิเทศก์  
                โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน         ๑๓๐ 
ตารางที่ ๑๕ แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม 
                หรือจุดประสงค์ (IC) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับผู้บริหารโรงเรียน 
                โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน         ๑๓๑ 
ตารางที่ ๑๖ แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม 
                หรือจุดประสงค์ (IC) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน         ๑๓๒ 
ตารางที่ ๑๗ แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรม 
                หรือจุดประสงค์ (IC) แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับนักเรียน 
                โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน         ๑๓๓ 

 

 



สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพที่ ๑   แผนผังกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ     ๙ 
ภาพที่ ๒   แสดงแผนผังการนิเทศ กํากับ ติดตาม       ๒๒ 
ภาพที่ ๓   แสดงการแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นเขตตรวจราชการของประเทศไทย   ๒๕ 
ภาพที่ ๔   แสดงพื้นท่ีจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐       ๒๖ 
ภาพที่ ๕   แสดงรูปแบบการประเมินตนเองในการพัฒนาการเรียนรู้     ๓๕ 
ภาพที่ ๖   แสดงระบบการวางแผนและการบริหารงาน      ๔๒ 
ภาพที่ ๗   แสดงระบบการติดตามและประเมินผล        ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑. ความส าคัญและความเป็นมา 

   หม่อหลวงปนัดดา  ดิสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวถึง  ศาสตร์พระราชา  
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม  เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย  เช่น  การอ่อนน้อมถ่อมตน  การเป็นสุภาพชน  
ความขยันหมั่นเพียร  การซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชนไทย ได้สืบทอดต่อกันมา   
ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า  อย่าคบคนด้วยฐานะ  คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ 
ด้วยความรักและความผูกพัน  และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา  ผู้มีพระคุณ  ประเทศชาติและ
พระมหากษัตริย์  ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่
คนดีและทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  รวมทั้งน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน  
เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า ๔๐ ปี 
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ประชาชนชาวไทย นําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง  
ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับว่าได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย 
ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนด”ี ทั้งคิดดี  พูดดี  ทําดี  ยึดมั่น  ในคุณธรรม  จริยธรรม  สุจริต  
มีวินัย  และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็น
ปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป  
  นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อประชาชน 
ชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก ๓ ประการ ที่เกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า 
“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” “ ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ําใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน แต่แข่งขันกับตัวเองและให้เด็กที่เรียน
เก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”  “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” 
  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู  
ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙  ว่าด้วยการศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม  ๓) มีงานทํา-มีอาชีพ ๔) เป็นพลเมืองดี 
  เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา- 
ลงกรณบดินทรเทพวรางกรู สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ขึ้น เพ่ือปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ 
ได้แก่  ๑) พอเพียง   ๒) กตัญญู    ๓) ซื่อสัตย์สุจริต    ๔) ความรับผิดชอบ และ   ๕) อุดมการณ์คุณธรรม   



๒ 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกโรงเรียน   (คณะกรรมการหน่วย
เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ ๑๐, ๒๕๖๐) 
  การดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดําเนินการภาคนโยบาย โดย สํานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่วนในภาคปฏิบัติแบ่งออกเป็น  ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับเขตตรวจราชการ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ที่รับผิดชอบ 
นําแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ คือ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แต่มีบางเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  บุคลากรที่รับผิดชอบส่วนมากจึงเป็นศึกษานิเทศก์ 
และมีนักวิชาการศึกษาบางส่วน  ในขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มี ๕  กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงการคุณธรรมและตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)   
กิจกรรมผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม    กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน   
กิจกรรมครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)   กิจกรรมนิเทศ  กํากับติดตามโรงเรียนคุณธรรม  และกิจกรรม
พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่งบางกิจกรรมได้ดําเนินการไปแล้ว   
บางกิจกรรมกําลังดําเนินการอยู่ และบางกิจกรรมยังไม่ได้ดําเนินการ  
  จากการได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายใหม่และเป็นนโยบายสําคัญยิ่ง ที่มีส่วนสําคัญท่ีช่วยจะขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมือง 
ให้เจริญก้าวหน้า  มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  ชนในชาติมีความสมัครสมาน สามัคคี  นําความสงบสุขมาสู่
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป แต่เนื่องจากเป็นนโยบายใหม่  และมีนวัตกรรมของโครงการ ใหม่ๆ หลายอย่าง 
ผู้รับผิดชอบโครงการในเขตตรวจราชการ ๑๐  จึงต้องการทําการศึกษา  วิจัย  การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.   ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษา ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ในครั้งนี้  ทั้งนี้เพ่ือนําผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนา ขับเคลื่อน
โครงการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของหน่วยงานต้นสังกัด ต่อไป 

๒. ค าถามการวิจัย 
   ๒.๑ สภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพ๙ฐ. ของโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
เป็นอย่างไร 
  ๒.๒ มีวิธีการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ อย่างไร 
 

๓.วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านคุณธรรมของโรงเรียน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  
  ๓.๒ เพ่ือพัฒนาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD  

 



๓ 

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ยึดกรอบแนวทฤษฎีหลักคุณธรรมที่จะปลูกฝังให้เกิดแก่นักเรียน   ๕  ประการ   ได้แก่   
ความพอเพียง   ความกตัญญู   ความซื่อสัตย์    ความรับผิดชอบ  และอุดมการณ์คุณธรรม  โดยใช้การขับเคลื่อน
ภาคปฏิบัติใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับเขตตรวจราชการ  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
  กระบวนการนิเทศโครงการของศึกษานิเทศก์ ใช้กระบวน SPREAD ประกอบด้วย การประเมินตนเอง  
(S: Self-assessment)  การให้สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ (P : Provide information) การสะท้อน-
ความคิด  (R : Reflective thinking)  การดําเนินการ การลงมือแก้ไข อุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ  
(A : Action)  การเก็บรวบรวมข้อมูล (D : Data collection) และ การประเมินผล (E : Evaluation)  

๕. ขอบเขตการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาวิจัยในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ในเขตพ้ืนที่บริการของเขตตรวจราชการที่ ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตบริการ 
ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑,๒,๓,๔  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต ๑,๒  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต ๑,๒  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑,๒,๓   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ๑๙ (เลย,หนองบัวลําภู)   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๐ (อุดรธานี)   และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๑ (หนองคาย, บึงกาฬ)  รวม ๑๕ เขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน ๒,๑๖๑        
โรงเรียน   ครอบคลุมพื้นที่  ๓๔,๓๔๖.๒๘ ตารางกิโลเมตร 
   

๖.  ค าจ ากัดความการวิจัย 
  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หมายถึง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ซึ่งสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้แต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ ของโรงเรียน
ในสังกัด ส่วนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  ต้องเข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน  
   เขตตรวจราชการที่ ๑๐  หมายถึง  เขตตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑๘ เขต 
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๕  จังหวัด ไดแ้ก่ จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัด
หนองบัวลําภู, จังหวัดเลยและจังหวัดบึงกาฬ  ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
เขต ๑,๒,๓,๔  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑,๒  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต ๑,๒ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑,๒,๓ เขตพ้ืนที่การศึกษาบึงกาฬ  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๙,๒๐,๒๑  
   คุณธรรม  หมายถึง สิ่งกํากับจิตใจให้ปรากฏเป็นพฤติกรรม (คําพูด-การกระทํา) ที่สังคมตัดสินได้ว่า  
วางอยู่บนความดี-ความจริง-ความงาม  คุณธรรมหลักในโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ได้แก่  ความพอเพียง  
ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม   



๔ 

 
 โครงการ หมายถึง โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งดําเนินโครงการโดย สํานักพัฒนานวัตกรรม 
(สนก.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เริ่มดําเนินการปีการศึกษา ๒๕๖๐  
     พฤติกรรมเชิงลบ (Negativity) หมายถึง  ความรู้สึกและการแสดงออกของบุคคลในลักษณะ 
ที่ไม่มีความสุข คับข้องใจ  ไม่พอใจ หรือแสดงความผิดหวังต่อบุคคล หรือสิ่งเร้าต่างๆ โดยรวม ความรู้สึก 
และการแสดงออกดังกล่าว มักมีควบคู่ไปกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
 พฤติกรรมเชิงบวก (Positivity)  หมายถึง  ความรู้สึกและการแสดงออกของบุคคล ที่มีความสุข  
มีความพึงพอใจ มีความสมหวังต่อบุคคลหรือสิ่งเร้าต่างๆ  ซึ่งพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปกับสิ่งใหม่ 
ที่นําเสนอเข้ามา 
  กระบวนการ SPREAD หมายถึง กระบวนการนิเทศในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย  การประเมิน-
ตนเอง (S : Self-assessment)   การให้สารสนเทศ  (P : Provide information)  การสะท้อนความคิด  
(R : Reflective thinking)  การดําเนินการ (A : Action)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  (D : Data collection)  
และการประเมินผล  (E : Evaluation) 

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ บุคลากรทางการศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ได่แก่  ผู้บริหารการศึกษา   ศึกษานิเทศก์  
นักวิชาการฯลฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ที่จะประสบผลสําเร็จในบทบาทของตนที่รับผิดชอบ 
  ๗.๒ บุคลากรทางการศึกษา ระดับสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรีนคุณธรรม สพฐ. ให้ประสบ-
ผลสําเร็จ ในบทบาทของตนเองที่รับผิดชอบ 
  ๗.๓ นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่บูรณาการหลักคุณธรรม เสริมสร้าง ปลูกฝังหลักคุณธรรม 
อยู่อย่างสม่ําเสมอ ต่อเนื่อง  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในเชิงบวก  นําไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  
นําความสงบสุขมาสู่ชีวิต 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน  และวิธีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตท่ี  ๑๐   
ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ ที่รัฐบาลได้น้อมนํา ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดชฯ และพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล มาจัดทํา
เป็นโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดําเนินโครงการภาคนโยบายโดย สํานักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ส่วนภาคปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริง ดําเนินการโดย เขตตรวจ
ราชการ เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  การวิจัยครั้งนี้จะนําเสนอการศึกษาเอกสาร เรียนลําดับ ดังนี้ 
 ๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  ๒. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๓. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
  ๔. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
  ๕. กระบวนการ SPREAD 
  ๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   พระราชทานให้กับ 
คณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทําให้เกิดความมุ่งม่ันที่จะสนองพระราช
ประสงค์ท่ีว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานหลัก ๓ ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้ 
“ ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู  ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ําใจ ต่อเพ่ือน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง  และให้
เดก็ท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า   ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกัน  เพื่อให้เห็นคุณค่าของ 
ความสามัคคี ” เพ่ือส่งเสริมการสร้างคุณงามความดี ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและเพ่ือขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้มี
จํานวนมากขึ้น จึงได้จัดตั้ง “ มูลนิธิยุวสถิรคุณ ” โดยการสนับสนุนจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย  องคมนตรีเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ  โดยมีการ
ดําเนินงานควบคู่กันไปใน ๓  ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียน
คุณธรรม  (มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม), แผ่นพับ, มปป. มปท.)    
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)  ได้กล่าวถึง ศาสตร์พระราชา 
ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม  เรื่อง  เอกลักษณ์ของชนชาติไทย  เช่น  การอ่อนน้อมถ่อมตน   การเป็นสุภาพชน  

 



๖ 

ความขยันหมั่นเพียร  การซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณงามดีความดีของคนไทยที่บรรพชนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกัน  
ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตนไว้ว่า “ อย่าคบคนด้วยฐานะ  คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพ  
ด้วยความรักและความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้บุญคุณต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณ  ประเทศก็จะมีแต่คนดี
และทําให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  รวมทั้งน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้  ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน ”    
  แนวความคิดหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ได้พระราชทานไว้กว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่ม่ันคงในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า “ ศาสตร์พระราชา ” เป็นเสมือน
องค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “ คนดี  ทั้งคิดดี  พูดดี  ทําดี  ยึดมั่น  
ในคุณธรรม  จริยธรรม  สุจริต  มีวินัย  และมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพ่ือร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง 
ให้เจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่น มั่นคงตลอดไป ” นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
มีกระแสรับสั่งต่อประชาชนชาวไทยให้ “ ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง ” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก ๓ ประการ  
ที่เก่ียวกับครูและนักเรียนไว้ว่า  
  “ ให้ครูรักเด็ก  เด็กรักครู” 
  “ ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ําใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกัน  แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยสอน
เพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ” 
  “ ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทําร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ” 
  จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาท ด้านการศึกษาเพ่ือสานต่อพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ว่า  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน  ๔  ด้าน  ดังนี ้
  ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  ๒. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
  ๓. มีงานทํา-มีอาชีพ 
  ๔. เป็นพลเมืองดี 

 เพ่ือเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชวาทด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร-
เพทยวรางกรู สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดทําโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือ
มุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร  ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม  ๕  ประการ ได้แก่ 
  ๑. พอเพียง 
 ๒. กตัญญู 

 



๗ 

  ๓. ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๔. ความรับผิดชอบ 
  ๕. อุดมการณ์คุณธรรม 

  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยร้อยละ ๓๕ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โรงเรียนทุกโรงเรียน 

๒. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม มีเครื่องมือและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน (แผ่นผับ มยส.) ดังนี้ 
  ๑. แผน แบ่งเป็น แผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการ 
  ๒. ครูและนักเรียนแกนนํา 
  ๓. การส่งเสริม สนับสนุนและเสริมแรง 
  ๔. การมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน รวมถึงครอบครัว ชุมชน 
  ๕. การนิเทศภายในและการนิเทศโดย มยส. 
  ๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๗. การติดตาม ประเมินผล 
  ๘. การประชาสัมพันธ์ 

  ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้วิเคราะห์สังเคราะห์งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ในโครงการ
กองทุนการศึกษาซึ่งได้ดําเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และพัฒนาเป็นกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิฯ 
ประกอบด้วยกิจกรรม (ปภัสวดี  วีรกิตติ, ๒๕๖๐) ดังนี ้
  ๑. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู อาจารย์  นักเรียน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม และสมัครใจร่วมกันดําเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบความสําเร็จ   
  ๒. โรงเรียนคัดเลือกครูเพ่ือเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือให้ทําหน้าที่เป็นครู
วิทยากร  เป็นแกนนําของโรงเรียน  เพ่ือจัดอบรมเพ่ือนครูและนักเรียนแกนนํา  ให้สามารถร่วมกันดําเนินงาน 
ตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้สําเร็จ  
  ๓. กําหนดเปูาหมายและแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามข้ันตอน 
   ๓.๑  ระดมสมองเพ่ือค้นหา “พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก” โดยพิจารณาจากปัญหาสําคัญของ
โรงเรียนที่ต้องการแก้ไข หรือพิจารณาจากพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดข้ึนในโรงเรียนและ
กําหนด “คุณธรรมเปูาหมาย”  เช่น ความซื่อสัตย์  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เป็นต้น คุณธรรมเปูาหมาย 

 



๘ 

ที่มีการระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกไว้ด้วย จะเรียกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” โรงเรียนอาจกําหนดคุณธรรม
เปูาหมายไว้ ๓ ด้านต่อรอบปี เพ่ือความกระซับในการปฏิบัติและประเมินผลสําเร็จได้ง่าย 
   ๓.๒ จัดทํา “ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์” ซึ่งหมายถึง  การระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ของคุณธรรมเปูาหมายแต่ละด้านที่โรงเรียนได้คัดเลือกไว้แล้ว  โดยจําแนกตามกลุ่มเปูาหมาย เช่น กลุ่มผู้บริหาร
โรงเรียน  กลุ่มครูและกลุ่มนักเรียน  เพ่ือให้แต่ละกลุ่มทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน  เช่น   
ความซื่อสัตย์ของครูต้องเข้าสอนตรงเวลา  ความซื่อสัตย์ของนักเรียนต้องไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น 
   ๓.๓ โรงเรียนรว่มกันกําหนดวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุคุณธรรมเปูาหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้- 
เชิงบวก โดยใช้  “ โครงงานคุณธรรม ”   เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน เรียนรู้การสร้างคุณธรรมความดี  
ประการสําคัญ คือ ต้องเป็นโครงงานที่เด็กคิด  เด็กเลือก เด็กทํา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่ 
โดยอาจดําเนินการเป็นแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ภายใต้แผนงานหลักของโรงเรียน ตามความต้องการและ
บริบทของโรงเรียน 
   ๔. ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณธรรมมุ่งเน้นให้ครู  นักเรียนและผู้บริหาร สร้างแบบอย่างพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม  เพื่อเป็นต้นแบบและร่วมกันเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการสร้างสรรค์คุณธรรม  ความดี  
ให้เป็นที่ยอมรับกัน  
  ๕. บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้ในการเรียนการสอน และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๖. ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการและการสร้างสรรค์พฤติกรรมด้านคุณธรรม 
  ๗. โรงเรียนอาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยๆ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ที่ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจัดขึ้น ปีละอย่างน้อย ๒  ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน  
  ๘. โรงเรียนจัดให้มีการถอดบทเรียนความสําเร็จของโครงงานคุณธรรมและ/หรือ กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมที่เด่น   สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีได้   เพื่อนําไปขยายผลให้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  
เป็นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมให้แพร่หลาย  
  ๙. โรงเรียนควรแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทํางาน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ตามแผนงานที่กําหนดไว้ โดยกระจายความมีส่วนร่วมไปยังทุกภาคส่วนของโรงเรียน 
  ๑๐. จัดให้มีการนิเทศติดตามภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการให้คําปรึกษา  แนะนํา ช่วยเหลือกันอย่าง
กัลยาณมิตร แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นกําลังใจให้กันและกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี  เกิดการสร้างทีมงาน 
อันจะนําไปสู่ความสําเร็จและความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
  ๑๑. ผู้บริหารควรส่งเสริม  สนับสนุนการทํากิจกรรม/โครงงานต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ และให้ความสําคัญ
กับการเสริมแรง  เสริมกําลังใจให้แก่ครู  นักเรียน  บุคคลากรและผู้ปกครองที่ร่วมงาน 

 

 



๙ 

  ๑๒. โรงเรียนควรขยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก  เน้นการพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ครอบครัว  ชุมชนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้
กว้างขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สังคม  
  ๑๓. โรงเรียนสามารถประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะๆ ตามต้องการ  มีจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน  
ร่วมปรึกษาหารือ  ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการให้เหมาะสม ตลอดจนประเมินผลสําเร็จ ของการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม  ตัวชี้วัดสําคัญ คือ  พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นการ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” อีกทางหนึ่ง 

ภาพที่ ๑  แผนผังกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 

โรงเรียนคุณธรรม 

สร้างความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับ เข้าใจและสนับสนุน 
สถานศึกษา 

กําหนดนโยบายและแผน 

สร้างแกนนํา 

กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นเปาูหมาย 

ดําเนินงานโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุเปูาหมาย 

สร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

ถอดบทเรียน 

ส่งเสริมสนับสนุน 
และเสรมิแรง 

สร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
 

นิเทศ ติดตาม 

ประเมินผล 

ประชาสมัพันธ์ 

ให้ความร่วมมือ 
กับสถานศึกษา 

เป็นแบบอย่างท่ีด ี

บทบาทโรงเรียน (ครู นักเรียน ผู้บหิาร) บทบาทครอบครัว ชุมชน บทบาทผู้บริหาร 

มีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน 



๑๐ 

 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะดําเนินการในรอบ ๑ ปี เมื่อประเมินผลแล้ว ให้นําผลสําเร็จ ปัญหา 
อุปสรรค  มาพิจารณาแล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีต่อไป โดยมีข้ันตอนการพัฒนา  
ดังตารางที่ ๑   

ตารางที่ ๑ ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การชี้แจงสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูวิทยากรและศึกษาดูงาน 
๑.๑ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณค่าของคุณธรรมและทราบขั้นตอนและวิธีการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

๑ วัน 
(เดือนที่ ๑) 

ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เก่ียวข้อง 
รับทราบและเข้าใจกระบวนการ 
พัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 

๑.๒ อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร เพ่ือทําหน้าที่
วิทยากร ในการประชุมระดมความคิด และเป็นที่ปรึกษา
ในการทํากิจกรรมต่างๆ 

๒ วัน 
(เดือนที่ ๑) 

โรงเรียนมีครูวิทยากร ของงานพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

๑.๓ จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
แกนนํา และนักเรียนแกนนํา โดยครูวิทยากรที่ได้รับการ
อบรมจาก มยส. เป็นวิทยากรบรรยายและ/หรือเป็น
วิทยากรประจํากลุ่ม ตามที่ไดรับมอบหมายและใช้สื่อ 
การเรียนรู้ เช่น สื่อวีดิทัศน์ และใบงานของ มยส. 

๑ วัน 
(เดือนที่ ๑) 

โรงเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับความ
แตกต่างของคุณธรรม จริยธรรม 
ค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์และเข้าใจ
วิธีการออกแบบโครงงานคุณธรรม  
ซึ่งโรงเรียนสามารถเริ่มงานพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมได้ 

๑.๔ โรงเรียนไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการพัฒนา
คุณธรรม เดือนที่  

๑ - ๓ 

โรงเรียนได้เห็นรูปแบบและวิธีปฏิบัติ
จริง ของการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 

๒. การลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียน 
๒.๑ จัดทําคุณธรรมอัตลักษณ์และประกาศตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้รู้ทั่วกัน 

เดือนที่  
๒ - ๓ 

โรงเรียนประกาศเจตนารมณ์ในการ
ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

๒.๒ วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝุายิ โดยใช้
แผนพัฒนาโรงเรียนเป็นเครื่องมือกํากับการปฏิบัติ 

เดือนที่ 
 ๒ - ๓ 

เกิดความร่วมมือกันในโรงเรียน 

๒.๓ จัดทําโครงงานคุณธรรม บูรณาการการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมไว้ในชั้นเรียน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

เดือนที่ 
 ๒ - ๑๒ 

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมไว้
ในชั้นเรียน สภาพแวดล้อมโรงเรียน 
สะอาดน่าอยู่และคนในโรงเรียน มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

๒.๔ สร้างกลไกการขับเคลื่อนสู่เปูาหมาย เดือนที่ 
๔ - ๑๒ 

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
มีเครื่องมือช่วยบรรลุเปูาหมาย 

 

 



๑๑ 

ตารางที่ ๑ ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓. การนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
๓.๑ นิเทศครั้งที่ ๑ มีจุดประสงค์ เพื่อเยี่ยมชม การ
ดําเนินงาน กระตุ้นการมีส่วนร่วมและให้คําปรึกษา 
แนะนํา 

๑ วัน 
(เดือนที่ 
๓ - ๖) 

เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้ง
โรงเรียน 

๓.๒ นิเทศครั้งที่ ๒ มีจุดประสงค์เพ่ือเยี่ยมชม
ความก้าวหน้า ให้คําปรึกษา แนะนําและร่วมถอด
บทเรียน ความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

๑ วัน 
(เดือนที่  
๘ - ๑๐) 

โรงเรียนได้รับคําปรึกษา แนะนํา
เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมและ 
สรุปบทเรียนความสําเร็จได้ 

๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๔.๑ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รอบ ๖ เดือน) 

๑ วัน 
(เดือนที่ ๖) 

โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้ง
ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

๔.๒ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําเสนอ
ผลสําเร็จ/ผลการประเมินตามตัวชี้วัด (รอบ ๑๒ เดือน) ๑ วัน 

(เดือนที่๑๒) 

โรงเรียนนําเสนอผลงานความสําเร็จ
ของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทั้ง
โครงงานคุณธรรม กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนและบทเรียนที่ได้รับ 

๕.๒ การประเมินผล 
๕.๑ สรุปผลงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยถอด
บทเรียนผลงานความสําเร็จ โครงงานคุณธรรม ปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

เดือนที่ ๑๒ 
โรงเรียนทราบผลงานความสําเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสําเร็จ 

๕.๒  ประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดย
รวบรวมตัวชี้วัดของโครงงานคุณธรรมและตัวชี้วัดใน
กระบวนการทํางาน เพ่ือใช้ในการประเมินผลภาพรวม 

เดือนที่ ๑๒ 

-เกิดโรงเรียนคุณธรรม โดยมีร่องรอย
หลักฐานการเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
-นําผลประเมินไปปรับปรุงแผนรอบ
ต่อไป 

๖. ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Social Media) 

เดือนที่ 
๑ – ๑๒ 

โรงเรียนเป็นที่รู้จัก 

๖.๒ เตรียมความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพัฒนา
คุณธรรม 

 
โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ด้านพัฒนาคุณธรรม 

 

  สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึนในโรงเรียน คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในเชิงบวก ในคุณธรรมอัตลักษณ์ ใน
กลุ่มบุคคลที่อยู่ในโรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีคุณธรรมอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบัน 

 



๑๒ 

ปัญหา สภาพบริบทด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  ของแต่ละโรงเรียน ซึ่งมีตัวอย่างคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ดังตารางที่ ๒  ดังนี้ 

ตารางที่ ๒  แสดงตัวอย่างตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรม
เปูาหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จําแนกตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

ความซื่อสัตย์ 
-จัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส 
-พิจารณาความดีความชอบ 
 อย่างถูกต้องเป็นธรรม 

-เข้าสอนตรงเวลา 
-ไม่เอาเวลาราชการไปทํา
ประโยชน์ส่วนตัว 

-ไม่ลอกการบ้าน 
-พูดจริง ไม่โกหก 

ความรับผิดชอบ 

-ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

-สอนให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

-ช่วยผู้ปกครองทํางานบ้าน
ทุกวัน 
-แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน 

ความพอเพียง 
-มีแผนงานแผนเงินที่
สอดคล้องกัน 
-ใช้จ่ายตามแผนงาน 

-ใช้จ่ายสมฐานะ 
-ใช้สื่อการสอนร่วมกัน 
  อย่างคุ้มค่า 

-ใช้จ่ายง่ายอย่างประหยัด 
-อดทน เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

 

การประเมินผลภาพรวมของการพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมจะมีตัวชี้วัดดังตารางที่ ๓  ดังนี้ 

ตารางที่ ๓  แสดงตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 

ตัวชี้วัด หลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ 
๑. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม  
    จริยธรรม ทั้งโรงเรียน 

๑. ครู นักเรียนและบุคลากรทราบแผนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของโรงเรียน 
๒. มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน  ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครอง 
๓. ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย โต้ตอบอย่างมี
สัมมาคารวะ 
๔. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าเรียน 

๒. มีกลไกคณะทํางานและใช้โครงงาน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม 

๕. ครู นักเรียน ผู้บริหาร แบ่งงานรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
๖. มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรม ที่แต่ละคนมีส่วนร่วมลงมือ
ปฏิบัติ 

๓. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพ่ิมข้ึน 

๗. ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่พ่ึงประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ใน
คุณธรรมเปูาหมายของโรงเรียน 

 



๑๓ 

ตารางที่ ๓  แสดงตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) 

                         ตัวชี้วัด หลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ 
๔. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
โรงเรียนลดลง 

๙. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 

๕.เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน
จากทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหาร โรงเรียน ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครองชุมชน 

๑๐. บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกันปฏิบัติงาน ครู 
นักเรียน  ผู้บริหาร ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามท่ีกําหนดไว้ในคุณธรรมเปูาหมายของโรงเรียน 

๖. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้าง
เสริมคุณธรรม จริยธรรมและบูรณาการ
กับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

๑๑. มีองค์ความรู้/ นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ที่เผยแพร่ได้ และ/หรือมีแผนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในชั้นเรียน 

๗. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม ๑๒. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านพัฒนา
คุณธรรม 

 

๓. การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 

  ปัจจัยความสําเร็จที่สําคัญมากท่ีสุดในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่  การนิเทศติดตามโรงเรียน  
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. ได้จัดให้มี “นิเทศอาสา”  ทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการนิเทศติดตามโรงเรียน
คุณธรรม  โดยพิจารณาใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้มีความรอบรู้และประสบการณ์การทํางานตลอด 
ช่วงชีวิตของการประกอบอาชีพ ทั้งความรอบรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการบริหารจัดการเพื่อทําหน้าที่
ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้กําลังใจ เพื่อให้โรงเรียนประสบความสําเร็จในการพัฒนาเป็นโรงเรียน
คุณธรรม และร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม  เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน เพ่ือขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ทั่งถึงทุกภูมิภาค   
  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
   หลักการสําคัญของนิเทศอาสาของมูลนิธิฯ ต้องทําการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  ซึ่งจะช่วยทําให้ 
กระบวนการนิเทศประสบผลสําเร็จได้จริง ผู้นิเทศท่ีมีลักษณะความเป็นกัลยาณมิตร คือ มีความเป็นมิตรชวนให้ 
เข้าไปหารือไต่ถาม ขอคําปรึกษา น่าเคารพ  ทําให้ผู้รับการนิเทศเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ   เป็นที่พ่ึงได้น่ายกย่อง  
ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง   รู้จักพูดให้ได้ผล  รู้จักชี้แจงให้เข้าใจง่าย   อดทนต่อ
ถ้อยคํา  พร้อมที่จะรับฟังคําปรึกษา คําเสนอแนะและคําวิพากษ์วิจารณ์  สามารถอธิบายเรื่องที่ยุ่งยากและซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึนไปได้ การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจึงเป็นการชี้แนะและ 
ให้ความช่วยเหลือ  

   



๑๔ 

   จุดประสงค์ของการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนี้ ประกอบด้วย การเปิดใจ  การให้ใจ  การร่วมใจ 
ตั้งใจสร้างสรรค์คุณภาพและเงื่อนไขท่ีไม่เน้นปริมาณงานแต่เน้นคุณภาพ  รูปแบบการนิเทศจะมีลักษณะของ
ความสัมพันธ์ทางใจเข้ามาเก่ียวข้อง โดยจะเป็นการให้กําลังใจ ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ เพื่อให้งานดําเนินไป 
ในทิศทางที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศร่วมกัน 

 หลักการนิเทศ 
   ๑. เยี่ยมชม กระตุ้นส่งเสริม  เสริมแรงให้กําลังใจโรงเรียน  ให้สามารถดําเนินการตามเปูาหมาย 
   ๒. ติดตาม  ให้คําแนะนําปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร 
   ๓. ให้คําปรึกษาหารือด้านวิชาการตามที่โรงเรียนต้องการ 
   ๔. ไม่สร้างภาระงานเพ่ิมเติมให้โรงเรียน เช่น การขอข้อมูลที่โรงเรียนจะต้องเก็บใหม่ 

 บทบาทของนิเทศอาสา 
   ๑. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรม 
   ๒. กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและทัศนะเชิงบวก (Success attitude) ต่อการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
   ๓. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 
   ๔. สร้างขวัญกําลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 
   ๕. สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้บรรยากาศ 
ของความร่วมมือทั่วโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกําหนดเปูาหมายที่ต้องการไปให้ถึง  ซึ่งได้แก่
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  และคุณธรรมเปูาหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์) 
   ๖. ให้คําปรึกษาแนะนําประเด็นต่างๆ อาทิ 
    ๖.๑ แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 
    ๖.๒ การกําหนดแผนงานคุณธรรมและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
คุณธรรมอย่างเหมาะสม 
    ๖.๓ การสร้างเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
    ๖.๔ การสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
    ๖.๕ การสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
    ๖.๖ การนิเทศภายใน 
    ๖.๗ การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
    ๖.๘ การประเมินผลระหว่างดําเนินการและประเมินผลเมื่อครบรอบปี รวมทั้งการนําผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์ 

 

 



๑๕ 

    ๖.๙  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ๖.๑๐  การถอดบทเรียน 
    ๖.๑๑  การรายงานผลการดําเนินงาน 
    ๖.๑๒  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
   ๖.๑๓  การายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ 
    ๖.๑๔  การยกระดับความสําเร็จและการขยายผลออกไปในวงกว้าง 
    ๖.๑๕  การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

  เป้าหมายการนิเทศ 
    ๑. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จ 
ตามท่ีมูลนิธิฯ กําหนด 
    ๒. ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
ความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน 
    ๓. นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมพึงประสงค์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสม่ําเสมอ 
    ๔. ผู้บริหารและครูเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม 
    ๕. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมเปูาหมายของนักเรียนในภาพรวมเพ่ิมข้ึน 
    ๖. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจากทุกภาคส่วน 
    ๗. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
  วิธีด าเนินการนิเทศ 
    ๑. ศึกษาบริบทของโรงเรียนที่จะรับการนิเทศ วางแผนการนิเทศ และจัดทําปฏิทิน 
การนิเทศ พร้อมกับส่งปฏิทินการนิเทศให้มูลนิธิฯ  ก่อนลงพ้ืนที่ 
    ๒. นิเทศอาสาต้องประสานกับโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน  
ก่อนลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศ 
    ๓. ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณธรรม ทีมละ ๒ คน จํานวน ๒ ครั้งต่อปี/โรงเรียน  
ตามแผนการนิเทศที่ได้รับความเห็นชอบ 
    ๔. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ควรมีการเก็บข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานใกล้เคียง  
จากภายนอกโรงเรียนด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายรอบด้าน 
    ๕. บันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศติดตามฯ ทุกครั้ง พร้อมทั้งจัดส่งให้มูลนิธิฯ ตามเวลา 
ที่กําหนด 

 



๑๖ 

    ๖. ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คําปรึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม 
    ๗. นอกจากการลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศแล้ว นิเทศอาสา สามารถนิเทศผ่านช่องทางอ่ืนๆ  
ได้ด้วย เช่น Facebook, E-mail, Line และทางโทรศัพท์ 
    ๘. จัดทํารายงานการนิเทศติดตาม จํานวน ๒ ครั้ง พร้อมสรุปและจัดส่งให้มูลนิธิฯ  
ตามเวลาที่กําหนด หลังจากประชุมสัมมนาผลการนิเทศติดตาม 
    ๙. ช่วยกระตุ้นสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียนในการร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    ๑๐. เข้าร่วมประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จํานวน ๒ ครั้งต่อปี 
    ๑๑. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามที่มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือ 

  แนวทางการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ทุกสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ. ตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และนําความรู้ไปจัดอบรมขยายผลให้แก้ผู้บริหารและครู
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารและครูที่ผ่านการอบรม นําความรู้ไปขยายผล
ให้แก่บุคลากรโรงเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ตามเปูาหมาย ซึ่งการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จะประสบความสําเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สําคัญ ประการหนึ่ง  
ได้แก่ การนิเทศ  กํากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องของผู้นิเทศแต่ละคณะ  ประกอบด้วย  ผู้นิเทศ 
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) และคณะทํางาน 
จากส่วนกลาง  ซึ่งผู้นิเทศดังกล่าว จะใช้การนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศ  ในการให้คําปรึกษา  แนะนํา ช่วยเหลือ
โรงเรียน และติดตามความก้าวหน้า ในการดําเนินงานของโรงเรียน ตลอดจนประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานในแต่ละระดับ  โดยใช้รูปแบบการรายงานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนด  
ก่อนที่จะมีการนิเทศ  กํากับ ติดตาม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้โรงเรียน และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) และทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ซึ่งผู้นิเทศแต่ละคณะจะ
ดําเนินการนิเทศ กํากับ  ติดตาม ดังนี้ 
    ๑. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑ – ๒ ครั้งต่อภาคเรียน 
    ๒. ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) จะนิเทศ กํากับ ติดตามสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และทําการสุ่ม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อยโรงเรียนละ ๒  ครั้งต่อภาคเรียน 
    ๓. ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) จะนิเทศ  กํากับ  ติดตามเขตตตรวจราชการและทํา
การสุ่มสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคเรียน 

 



๑๗ 

    ๔. คณะทํางานส่วนกลาง จะนิเทศ กํากับ ติดตามการทํางานของทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วน
พิเศษ (EMS)     และทําการสุ่มนิเทศทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ. อย่างน้อย ๑  ครั้งต่อภาคเรียน 
    นอกจากนี้ นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ร่วมนิเทศ  ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. รวมทั้งมีการตรวจราชการแบบบูรณาการจากผู้ตรวจราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้นิเทศแต่ละ
คณะจะต้องรายงานผลการนิเทศ  กํากับ  ติดตามลงในแบบรายงานการนิเทศของแต่ละคณะตามที่กําหนดใน
ภาคผนวก โดยทุกคณะรายงานทางออนไลน์ (สําหรับโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. รายงานผลการดําเนินงาน ตามแบบ
รายงานที่กําหนด ซึ่งเป็นแบบรายงานเดียวกับของมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  
  จุดมุ่งหมายของการนิเทศ 
   ๑. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลของโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. ให้ทันสมัยและพร้อมใช้ 
   ๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) และทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. การนิเทศ  กํากับ  ติดตามการประเมินผล และการรายงานผลโดยใช้ระบบ  Online 
   ๓. เพ่ือให้ผู้นิเทศแต่ละคณะสามารถนิเทศ  กํากับ ติดตาม  การดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ให้บรรลุเปูาหมาย รวมทั้งประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานทาง Online ได ้

  กิจกรรมการด าเนินงานนิเทศ 
   กิจกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ. มีกิจกรรมหลักการดําเนินงาน ๓  กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔  แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติในการนิเทศ 

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. การพัฒนาฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    ๑.๑  จัดทําโปรแกรมฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
เม.ย.- พ.ค. 

 
สพฐ. 

    ๑.๒  จัดประชุมผู้รับผิดชอบ การจัดทําฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ สพท. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

มิ.ย. สพฐ. 

    ๑.๓  จัดประชุมผู้รับผิดชอบ การจัดทําฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับโรงเรียน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

มิ.ย. สพท. 

 

 

 

 



๑๘ 

ตารางที่ ๔  แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติในการนิเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
    ๑.๔  โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดทําฐานข้อมูลของ
โรงเรียนและรายงานไปยัง สพท. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ขอให้รายงานต้นสังกัดทุกครั้ง) 

มิ.ย. – ก.ค. ร.ร. 

    ๑.๕  สพท. รวบรวมฐานขอ้มูลของโรงเรียนในสังกัดตามโปรแกรมท่ีกําหนดและ
รายงาน สพฐ. (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ขอให้รายงาน สพฐ. 
ทุกครั้ง) 

มิ.ย. – ก.ค. สพท. 

    ๑.๖  สพฐ. รวบรวมฐานข้อมูลของทุก สพท. จัดทําเป็นฐานข้อมูล ของ สพฐ. ก.ค. สพฐ. 
๒. การพัฒนาบุคลากรระดับ สพท./RT และ EMS ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การ
ประเมินผลและรายงานผลโดยใช้ระบบ Online 
    ๒.๑  จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. การนิเทศ กํากับ 
ติดตาม การประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน โดยใช้ระบบ Online 
(จัดเป็นรายภูมิภาค) 

พ.ย. สพฐ. 

    ๒.๒  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แต่ละ สพท. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

พ.ย. สพฐ. 

    ๒.๓  สรรหาและแต่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ 
(EMS) และคณะทํางานส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 

พ.ย. สพฐ. 

    ๒.๔  พัฒนาทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) และทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) พ.ย. สพฐ. 
    ๒.๕  ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) และทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) จัดทํา
แผนการนิเทศ ระดับเขตตรวจราชการและระดับภาค 

ธ.ค. 
สพฐ. 

RTและEMS 
    ๒.๖  จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน สพท. และทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เพ่ือใช้ใน
การดําเนินงานตามแผนที่จัดทํา 

ธ.ค. 
เม.ย. 
ก.ค. 

สพฐ. 

๓. บทบาทหน้าที่ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 
    ๓.๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          ๑) สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เห็น
ความสําคัญของการพัฒนาคุณธรรม 

  

          ๒) กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและทัศนะเชิงบวก (Success attitude) ต่อ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 

  

          ๓) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และตัวชี้วัด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  

 



๑๙ 

ตารางที่ ๔  แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติในการนิเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          ๔) สร้างขวัญ กําลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ พ.ค. – ก.ย. สพท. 
          ๕) สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ภายใต้บรรยากาศของความร่วมมือทั่วทั้งโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนร่วมกันกําหนดเปูาหมายที่ต้องการไปให้ถึง พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และ
คุณธรรมเปูาหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์) 

พ.ค. 
พ.ย. 

สพท. 

          ๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา ในประเด็นต่างๆ อาทิ 
              ๖.๑) แนวทางการขับเคลื่อไปสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

พ.ค. – ก.ย. สพท. 

              ๖.๒) กําหนดแผนงานคุณธรรมและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่
ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมอย่างเหมาะสม 

พ.ค. 
พ.ย. 

ร.ร. และ 
สพท. 

              ๖.๓) สร้างเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เม.ย.-มี.ค. ร.ร. และ สพท. 
              ๖.๔) สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เม.ย.-มี.ค. ร.ร. และ สพท. 
              ๖.๕) สร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เม.ย.-มี.ค. ร.ร. และ สพท. 
              ๖.๖) ส่งเสริมให้มีการนิเทศภายในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เม.ย.-มี.ค. ร.ร.  
              ๖.๗) แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เม.ย.-มี.ค. สพท. 
              ๖.๘) ประเมินผลระหว่างดําเนินการและประเมินผลเมื่อครบรอบปี 
รวมทั้งการนําผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 

เม.ย.-มี.ค. สพท. 

              ๖.๙) สพท. ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับรางวัลระดับ ๒ ดาว ส.ค. สพท. 
              ๖.๑๐) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส.ค. สพท. 
              ๖.๑๑) การถอดบทเรียน ส.ค. สพท. 
              ๖.๑๒) การรายงานผลการดําเนินงาน ส.ค.-ก.ย. สพท. 
              ๖.๑๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตลอดปี ร.ร. และ สพท. 
              ๖.๑๔) รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส ธ.ค.,มี.ค., 

มิ.ย.,ก.ย. 
ร.ร. และ สพท. 

              ๖.๑๕) ยกระดับความสําเร็จและขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ก.ย. ร.ร. และ สพท. 
              ๖.๑๖) พัฒนาศักยภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านคุณธรรม 

ตลอดปี สพท. 

๓.๒ ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) 
     ๑)  กําหนดหัวข้อวิจัยและโครงร่างการวิจัย 

พ.ย. RT 

     ๒)  ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. พ.ย. RT 
     ๓)  เขียนโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ภายในเขตตรวจ
ราชการ 

พ.ย. 
(๒ โครงการ) RT 

 

 



๒๐ 

ตารางที่ ๔  แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติในการนิเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          ๔) ส่งเสริมและร่วมมือกับศึกษานิเทศก์ ในการอบรมครูเพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

เม.ย. – พ.ค. RT และ ศน. 

          ๕) สนับสนุน ส่งเสริมและลงพื้นที่นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของ
ศึกษานิเทศก์ พร้อมทั้งสุ่มตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ 

พ.ค.-มี.ค.
(ภาคเรยีนละ

๒ ครั้ง) 
RT และ ศน. 

          ๖) ดําเนินงานโครงการพิเศษและการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว้โดยมุ่งเน้น
การวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เช่น นวัตกรรมการบริหาร นวัตกรรมการนิเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ 

เม.ย.-มี.ค. RT 

          ๕) ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ครั้งที่ ๑ 
ระดับเขตตรวจราชการ 
       - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ
ระดับเขตตรวจราชการ 
       - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ BEST Practice ของโรงเรียนแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       - นําเสนอกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยเบื้องต้น  

ก.ค.-ก.ย. RTและ สพท. 

          ๘) สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการลงพ้ืนที่การนิเทศ กํากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อนโครงการระดับโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒ 

พ.ย.-ก.พ. RT และ ศน. 

          ๙) ภายหลังโรงเรียนประเมินตนเอง RT ประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว 

ก.พ. RT 

         ๑๐) ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ครั้งที่ ๒ 
ระดับภาค 
     - RT ร่วมจัดนิทรรศการนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ 
     - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว 
     - RT แต่ละเขตตรวจราชการจัดนิทรรศการนําเสนอผลการวิจัย 

ก.ค.-ก.ย. RTและ EMS 

๓.๓ ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) 
      ๑) ร่วมกับ RT วางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

พ.ค. EMS 

      ๒) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับ RT ในการอบรมครูเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

พ.ค. EMSและRT 

      ๓) สนับสนุน ส่งเสริมและลงพ้ืนที่นิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ RT 
พร้อมทั้งทําการสุ่มตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑ 

มิ.ย.-ก.ย. EMSและRT 

    



๒๑ 

ตารางที่ ๔  แสดงกิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติในการนิเทศ (ต่อ) 

กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
          ๔) ร่วมจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ครั้งที่ ๑ ระดับ
เขตตรวจราชการ 
      - ร่วมกับ RT จัดนิทรรศการนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียคุณธรรม 
สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของโรงเรียนแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      - RT นําเสนอกระบวนการวิจัยและผลการวิจัยขั้นต้น 

ส.ค.-ก.ย. EMS และ RT 

          ๕) สนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานของ RT และลงพ้ืนที่กํากับ 
ติดตามการขับเคลื่อนโครงการระดับเขตตรวจราชการ ภาคเรียนที่ ๒ 

พ.ย.-มี.ค. EMS และ RT 

          ๖) EMS คัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัล  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ 
ดาว 

พ.ค.-มิ.ย. EMS 

          ๗) ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ครั้งที่ ๒ 
ระดับภาค 
      - ร่วมกับ RT จัดนิทรรศการนําเสนอภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best practice ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว 
      -RT แต่ละเขตตรวจราชการจัดนิทรรศการนําเสนอผลการวิจัย  

ก.ค.-ส.ค. EMS และ RT 

          ๘) ร่วมจัดการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Mega Symposium) 
ระดับประเทศ 
      - EMS นําเสนอภาพรวมการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับภูมิภาค 
      - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔ ดาว 

ก.ค.-ส.ค. สพฐ. และ 
EMS 

๓.๔ คณะทํางานส่วนกลาง 
      ๑) จดัทําแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

มิ.ย. สพฐ. 

      ๒) นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานของ 
          ๒.๑) ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) ระดับภูมิภาค 
          ๒.๒) ทําการสุ่มนิเทศทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) ระดับเขตตรวจราชการ 
          ๒.๓) ทําการสุ่มนิเทศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ๒.๔) ทําการสุ่มนิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ก.ค.-ก.ย. 
พ.ย.-มี.ค. 

สพฐ. 

      ๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา และร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงาน
ของบุคลากร ข้อ ๒.๑ – ๒.๔ 

ก.ค.-ก.ย. 
พ.ย.-มี.ค. 

สพฐ. 

      ๔) คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือรับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๕ 
ดาว 

  

      ๕) รว่มจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ TR และ EMS ส.ค.-ก.ย. สพฐ. 



๒๒ 

ภาพที่ ๒ แสดงแผนผังการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

คณะทํางานส่วนกลาง (๑๐ คน) 

EMS  (๕๐ คน) 

นิเทศ กํากับ ติดตาม EMS 
(สุ่มRT/สพท./โรงเรียน) 

นิเทศ กํากับ ติดตาม RT 
(สุ่ม สพท./โรงเรียน) 

RT  (๒๒๕ คน) 

นิเทศ กํากับ ติดตาม 
สพท.(สุ่ม โรงเรียน) 

ผู้รับผิดชอบระดับ สพท.(๖๗๕ คน) 

นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานผลการนเิทศ 
กํากับ ติดตาม ออนไลน ์

รายงานผลการดําเนินงาน 
ด้วยระบบออนไลน ์

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ด้วยแบบรายงาน 



๒๓ 

  การประเมินผลกิจกรรม 
    สิ่งที่บ่งบอกถึงผลสําเร็จของการดําเนินงานตามโครงการเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผู้นิเทศ  
ต้องทราบ และตรวจสอบ ร่องรอยหลักฐานของการดําเนินกิจกรรม ที่นํามาสู่ความสําเร็จของโครงการ 
มีดังตารางที่ ๕ 

ตารางที่ ๕ แสดงตัวชี้วัด หลักฐานร่องรอย ลักษณะที่พบ 

ตัวชี้วัด หลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ 
๑. โรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีฐานข้อมูล
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ทันสมัยและพร้อมใช้ 

-หน้าเว็บไซต์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
-หน้าเว็บไชต์โรงเรียนคุณธรรม ของ สพท. 
-หน้าเว็บไซต์หลักของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๒. ศึกษานิเทศก์ ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) และทีม
ขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) มีความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

-จํานวนศึกษานิเทศก์ RT และ EMS ที่ผ่านการอบรม 
-แผนการดําเนินงานของ สพท. 
-แผนการนิเทศของ RT 
-แผนการนิเทศของ EMS 
-รายงานผลการนิเทศ 
-รายงานผลการอบรมขยายผลครูวิทยากร 
-ภาพถ่าย กิจกรรมการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

๓. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) 
และทีมขับเคลื่อนคุณธรรมพิเศษ (EMS) สามารถนิเทศ 
กํากับ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

-แผนการนิเทศของ สพท. 
-แผนการนิเทศของ RT 
-แผนการนิเทศของ EMS 
-รายงานการนิเทศของ สพท./RT และ EMS 
-ภาพถ่าย กิจกรรม 

 

 ผลส าเร็จที่ต้องการให้เกิด 
   ๑. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีฐานข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ทันสมัยสําหรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
   ๒. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานและสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ให้บรรลุเปูาหมาย 
   ๓. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สามารถดําเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็น
การสร้างคนดี ให้กับบ้านเมือง ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

 



๒๔ 

๔. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

    เขตตรวจราชการ เป็นการแบ่งเขตพ้ืนที่จังหวัดในประเทศไทย ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือประโยชน์ 
ในการตรวจ ติดตามผล เร่งรัด สืบสวนสอบสวน สดับรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม 
หรือดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ 
ต่อทางราชการ (https://th.wikipedia.org/wiki) 
  ระดับเขตตรวจราชการในไทย แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
   ๑)  ระดับสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ๒)  ระดับกระทรวง 
   ๓)  ระดับกรม 

 เขตตรวจราชการในไทย แบ่งออกเป็น ๑๘ เขต ได้แก่ 
   เขตตรวจราชการที่ ๑ ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี  จังหวดัปทุมธานี  จังหวัดสระบุรีและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   เขตตรวจราชการที่ ๒ ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ 
จังหวัดอ่างทอง 
   เขตตรวจราชการที่ ๓ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ 
   เขตตรวจราชการที่ ๔ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
   เขตตรวจราชการที่ ๕ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม  
   เขตตรวจราชการที่ ๖ ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดพัทลุง 
   เขตตรวจราชการที่ ๗  ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดตรัง 
     เขตตรวจราชการที่ ๘  ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 
และจังหวัดนราธิวาส 
   เขตตรวจราชการที่ ๙ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ 
จังหวัดตราด 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ 

 



๒๕ 

  เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ประกอบด้วย จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร 
และจังหวัดศรีสะเกษ 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดชัยภูมิ 
   เขตตตรวจราชการที่ ๑๕ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และ
จังหวัดลําพูน 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงรายและจังหวัด
แพร่ 
   เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย  
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอุตรดิตถ์  
   เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์  
และจังหวัดอุทัยธานี 

ภาพที่ ๓  แสดงการแบ่งพ้ืนที่จังหวัดออกเป็นเขตตรวจราชการของประเทศไทย 

 



๒๖ 

  ข้อมูลทั่วไปของเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

   เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ  รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 
๓๔,๓๔๖.๒๘ ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม ๓,๖๗๐,๕๐๖ คน (ข้อมูลปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐) ความหนาแน่น 
ของประชากรโดยเฉลี่ย ๑๐๖.๘๗ คนต่อตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองเป็น  ๕๗ อําเภอ  ๔๑๙ ตําบล  
๔,๖๔๙ หมู่บ้าน   
   ตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลพ้ืนที่และประชากรของแต่ละจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

ที ่ ชื่อจังหวัด พ้ืนที่ (ตร.กม.) ประชากร 
ความหนาแน่น 
(คน ต่อ ตร.กม.) 

๑ อุดรธานี      ๑๑,๗๓๐.๓๐      ๑,๕๘๐,๘๓๑         ๑๓๔.๒๘ 
๒ หนองคาย        ๓,๐๒๗,๒๘         ๕๒๐,๓๖๓         ๑๗๐.๘๗ 
๓ หนองบัวลําภู        ๓,๘๕๙.๐๙         ๕๐๘,๘๖๔         ๑๓๑.๘๖ 
๔ เลย     ๑๑,๔๒๔.๖๑๒         ๖๓๙,๘๐๑           ๕๕.๕๔ 
๕ บึงกาฬ       ๔,๓๐๕.๐๐         ๔๒๐,๖๔๗           ๙๗.๗๑ 
     
 รวม ๓๔,๓๔๖.๒๘ ๓,๖๗๐,๕๐๖ เฉลี่ย=๑๐๖.๘๗ 

                    
แหล่งที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki (14/12/2017 : 2:41 PM) 

  ภาพที่ ๔ แสดงพื้นที่จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

  ด้านการจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการ 
ที่ ๑๐ ประด้วย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๒ แห่ง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จํานวน ๓ แห่ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๗  



๒๗ 

ตารางที่ ๗  แสดงจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนรายเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

ที ่ ชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ ๒๒๕ ๓,๒๑๙ ๔๑,๘๙๐ 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ๑๙๕ ๑,๘๔๐ ๒๖,๓๓๔ 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ ๒๑๐ ๒,๗๓๖ ๓๔,๖๑๘ 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๑๔๖ ๑,๖๖๕ ๒๔,๗๓๑ 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ ๑๕๗ ๑,๓๖๑ ๔๖,๒๑๘ 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ ๑๐๒ ๗,๓๔๑ ๑๖,๓๐๘ 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ ๒๑๔ ๑,๘๓๓ ๒๗,๑๙๑ 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ ๑๐๒ ๑,๒๓๒ ๑๘,๖๓๐ 
๙ สพป.เลย เขต ๑ ๑๕๘ ๑,๔๕๕ ๒๑,๐๓๓ 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ ๑๖๑ ๒,๐๒๔ ๒๒,๖๑๐ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ ๑๐๘ ๑,๐๘๔ ๒๒,๖๑๐ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ ๒๑๒ ๒,๑๙๐ ๒๐,๑๙๕ 
๑๓ สพม.๑๙ (เลย,หนองบัวลําภู ๕๒ ๒,๓๒๙ ๓๙,๒๐๒ 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) ๖๓ ๓,๑๒๐ ๕๐,๓๖๗ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ) ๕๖ ๒,๒๔๓ ๔๑,๗๐๐ 

     
 รวมทั้งหมด ๒,๑๖๑ ๓๕,๖๗๒ ๔๕๓,๖๓๗ 

 
         หมายเหตุ ๑. ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
                      ๒. ครู หมายถึงบุคลากรทางการศึกษาด้วย 

       ในส่วนของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา๒๕๖๐ ในแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลดัง ตารางที่ ๘  

ตารางที่ ๘  แสดงจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

ที ่ ชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ ๒๒๕ ๒,๓๔๖ ๔๑,๘๙๐ 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ๑๒๐ ๑,๕๑๒ ๒๖,๓๒๓ 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ ๒๑๐ ๒,๗๓๖ ๓๔,๖๑๘ 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๕๔ ๑,๖๖๕ ๒๔,๗๓๑ 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ ๗๑ ๘๒๐ ๒๐,๙๐๑ 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ ๑๐๒ ๑,๒๐๕ ๑๖,๓๐๘ 



๒๘ 

ตารางที่ ๘  แสดงจํานวนโรงเรียน ครูและนักเรียนรายที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ รายเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวนโรงเรียน จํานวนครู จํานวนนักเรียน 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ ๗๔ ๖๔๒ ๒๑,๗๘๔ 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ ๔๒ ๕๐๗ ๗,๖๗๑ 
๙ สพป.เลย เขต ๑ ๑๕๘ ๑,๔๕๕ ๒๑,๐๓๓ 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ ๕๘ ๗๔๑ ๘,๑๔๕ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ ๑๐๘ ๗๒๗ ๗,๖๒๒ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ ๗๖ ๗๑๐ ๗,๓๐๐ 
๑๓ สพม.๑๙ (เลย,หนองบัวลําภู ๒๐ ๒,๑๒๔ ๓๙,๒๐๒ 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) ๖๓ ๒,๙๘๐ ๕,๐๑๒ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคาย,บึงกาฬ) ๕๖ ๒,๒๔๓ ๔๑,๗๐๐ 

     
 รวมทั้งหมด ๑,๔๓๗ ๒๒,๔๑๓ ๓๒๔,๒๔๐ 

 

๕. กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD 

๕.๑ สะท้อนคิด (Reflective thinking) 
                     ดิวอ้ี (Dewey, 1933 : 12) ได้ให้ความหมายของการสะท้อนคิดว่า เป็นรูปแบบหนึ่งของการคิด 
พินิจ พิเคราะห์ ตรึกตรอง ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจากความสงสัย ใคร่รู้ในเรื่องที่เก่ียวกับความคิด ความเชื่อ
หรือองค์ความรู้ที่ยึดถือกัน และใช้ความพยายามในการค้นหาคําตอบ โดยอาศัยเหตุผลและข้อมูลอ้างอิง 
   โนเวลส์, โคล และ เพรสวูด (Knowles; Cole and Presswood. 1994 : 8-10 ) กล่าวว่า  
การสะท้อนคิดเป็นการใช้กระบวนการพินิจ พิเคราะห์ ตั้งคําถามย้อนหลังกลับมายังสถานที่เป็นอยู่อย่างครอบคลุม
ทุกด้าน ๖ แยกให้เห็นปัญหาที่เป็นเหตุผลในการปฏิบัติขณะนั้น ทําให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และส่งผลต่อ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
   แยซี (Yancey. 1998) ให้ความหมาย การสะท้อนคิด ไว้ว่า หมายถึง การทบทวนในงานชิ้นใด 
ชิ้นหนึ่งหรือเป็นการวิเคราะห์ การเรียนรู้ ที่เกิดขึ้น 
   โคลเลน (Colloen. 1996 : 54) ได้เสนอความคิดเห็นว่า การสะท้อนคิดเป็นปฏิกิริยาของสมอง 
ที่สะท้อนสิ่งที่บุคคลนั้น คํานึงถึงอย่างใครครวญ ละเอียดถี่ถ้วน เพ่ือถ่ายโอนความรู้สึกต่างๆ ของตนเองก่อน 
ที่จะสื่อสารกับผู้อ่ืนด้วยการพูดหรือการเขียน 
   จอห์น (Johns, 2000 : 34 ) กล่าวว่า การสะท้อนคิด  หมายถึง กระบวนการคิดไตร่ตรองทวน
สอบ (Reflective thinking) เป็นการพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติและสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทําให้เรา 
 



๒๙ 
 
ได้ทบทวนและสะท้อนการกระทําของตน (Reflective practice)  โดยสามารถแสดงออกได้ทั้งการพูดและ 
การเขียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ แสวงหาคําตอบโดยใช้เหตุผล แก้ไขปัญหา 
นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
   จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การสะท้อนคิด เป็นการใช้ สติ ปัญญา สมาธิ  
คิดทบทวนการกระทําของตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ต่อสิ่งใด สิ่งหนึ่ง  
ไปสู่ผู้อื่น อาจโดยการพูดหรือการเขียน 
     องค์ประกอบและหลักการการสะท้อนคิด : ประกอบด้วยด้านต่างๆ ที่ควรคํานึงถึง ดังนี้ 
     ๑) ด้านครูผู้สอน 
             ๑.๑)  ครูควรสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจการเรียน มีการใช้คําถามปลายเปิด 
กระตุ้นให้คิดเพ่ือให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างต่อเนื่อง 
       ๑.๒)  ครูควรสะท้อนคิดนักเรียนได้ท้ังแบบบุคคลหรือแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับหัวข้อ หรือ
สถานการณ์ที่ต้องการสะท้อน ตามความเหมาะสม 
       ๑.๓)  ครูต้องเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดใจ มีความเข้าใจและเป็นกันเองกับนักเรียน เป็นที่ปรึกษา 
ไว้วางใจได้และแก้ปัญหาได้ 
        ๑.๔)  ครูต้องมีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี และพูดจาน่าเชื่อถือ อบอุ่นไม่ออกคําสั่ง 
พร้อมให้นักเรียนเข้าหาได้ตลอดเวลา 
       ๑.๕)  ครูต้องเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ลดความขัดแย้ง สอนให้นักศึกษากล้าและเก่ง กระตุ้นการเรียน
รู้อยู่เสมอ 
       ๑.๖)  ครูควรให้ความร่วมมือกันทุกคนอย่างพร้อมเพียง ไม่ปัดภาระให้ใครคนใดคนหนึ่ง 
       ๑.๗)  ครูควรมีการเสริมแรงโดยการชมเชยเมื่อนักเรียนทําได้ 
       ๑.๘)  ครูควรเป็นกัลยาณมิตร เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 
       ๑.๙)  ครูต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับนักเรียนได้ 
อย่างเหมาะสม 
       ๑.๑๐) ครูควรมีหน้าตาที่ยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่ตําหนินักเรียน ไม่ชี้นํา แต่ควรตั้งคําถามที่เป็นเหตุ
เป็นผล 
       ๑.๑๑) ครูควรมีการมอบหมายงานล่วงหน้า เพ่ือให้นักเรียนมีเวลาเตรียมตัว คิดวิเคราะห์  
และติดตามการสะท้อนคิดอย่างสม่ําเสมอ  ครูต้องระบุเปูาหมาย  หัวข้อการสอน  วัตถุประสงค์  และ  
Requirement ที่ชัดเจน  
       ๑.๑๒) ครูควรเป็นคนช่างสังเกต เปิดใจให้นักศึกษาได้ระบายความรู้สึก ควรไวต่อความรู้สึก 
 
 
 



๓๐ 
 
   ๒) ด้านนักเรียน นักศึกษา 
       ๒.๑)  จะต้องเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ ต้องเขาใจในลักษณะ วิธีการเรียนการสอน 
โดยการสะท้อนคิด และมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนรู้ 
       ๒.๒)  ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ ต้องมีการวางแผนที่ดี แบ่งเวลาในการเขียนให้เหมาะสม 
       ๒.๓)  ต้องเข้าใจ สรุปประเด็นและเขียนสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 
       ๒.๔)  มีอิสระในการเขียน มีความกระตือรือร้น และมีทักษะการตั้งคําถามที่ดี 
       ๒.๕)  มีการเรียนรู้จากสภาพจริง เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจและความถนัด 
ของตน 
      ๒.๖)  นําสื่อต่างๆ มาใช้ในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
       ๒.๗)  กล้าแสดงความคิดเห็น มีการสังเกตที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัย และตรงต่อเวลา 
       ๒.๘)  มีการใช้ความคิด ความสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ 
       ๒.๙)  มีความสุขในการเรียนการสอน 
   ๓) ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน 
      ๓.๑)  ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษา การประชุมกลุ่ม การสนทนาเป็นรายบุคคล 
        ๓.๒)  ใช้บันทึกการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น Journal writing หรือ Learning 
log สามารถนําไปใช้ในการสะท้อนความคิดนักเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสะท้อนคิดโดยการเขียนบันทึก 
ควรให้เวลาในการสะท้อนคิดอย่างเหมาะสม  ไม่สั้นจนเกินไป  เช่น  ควรให้นักเรียนลองฝึกเขียนในสัปดาห์แรก 
จากนั้นควรสะท้อนคิดในสัปดาห์ถัดไป 
        ๓.๓) ในการสะท้อนคิด สามารถทําในช่วง การทํา Pre-post conference จะช่วยให้
นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 
        ๓.๔) การสะท้อนคิดทําบางครั้งต่อหน้าผู้เรียน ผู้สอน ได้ทันที  
       ๓.๕) การเรียนการสอนต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
    ๔) การวัดและประเมินผล 
        ๔.๑)  ควรใช้ Authentic assessment ในการประเมินแต่ควรมีการทําข้อตกลงระหว่าง 
ครูและนักศึกษาซึ่งจะต้องมีการกําหนดสิ่งที่ต้องการวัดให้ชัดเจน 
        ๔.๒)  ประเมินจากการเขียนสะท้อนผลการเรียนรู้   โดยให้เขียนภายหลังการเรียนรู้ 
ในแต่ละวัน หรือสัปดาห์ ว่าต้องการเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม มีปัญหาด้านใดบ้าง  ต้องการอะไร เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
   ขั้นตอนของการสะท้อนคิด : Gibbs ได้เสนอการสะท้อนคิดไว้ ๖ ขั้นตอน คือ 
   ๑)  การบรรยายที่เกิดจากความรู้สึกที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ 
   ๒)  การแลกเปลี่ยนประการณ์ร่วมกัน โดยการสะท้อนการคิดจากการสังเกต ความรู้สึก  
และการรับรู้ 



๓๑ 
 
   ๓)  การประเมินวิเคราะห์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเป็นไปในทางดีหรือไม่ดี 
   ๔)  ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวม 
   ๕)  สรุปแนวคิดและวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้เหตุผลประกอบ 
   ๖)  การวางแผนเพ่ือนําไปใช้ 
  วิธีการสะท้อนคิดและตัวอย่างคําถาม 
   ๑)  ฝึกตั้งคําถาม เพราะหัวใจสําคัญของการสะท้อนคิด คือ การตั้งคําถามที่ดีทุกข้ันตอนการสอน  
ดังนั้นจึงควรมีการฝึกตั้งคําถามและตอบคําถาม ด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาคําถามที่ดีข้ึน 
   ๒)  ฝึกการพูด การสรุปความและการเขียน โดยการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
  ๓)  มอบหมายงานซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเดิมหรือเรื่องที่เกิดข้ึนใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติกลับไปศึกษา  
หาวิธีการแก้ไข 
  ๔)  เปรียบเทียบและสรุปสิ่งที่ได้มาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
   ๕)  สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้น่าเรียนรู้และมีความสุขในการเรียน 

         ๕.๒   เก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
            การเก็บรวบรวมข้อมูล หมายถึง กระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ซึ่งแบ่งออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล   การเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
โดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์ การสํารวจ การสังเกต  การกรอกแบบสอบถาม รายงานและเอกสารต่างๆ 
(บุญธรรม  จิตอนันต์, 2540 : 91-92)  
       ลักษณะสําคัญของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีต่อการวิจัย มีดังนี้  
      ๑) จะต้องสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยอย่างครบถ้วน โดยหลังจากผู้วิจัยวางแผน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ควรพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ 
   ๒) จะต้องสนองตอบต่อการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
ได้อย่างครบถ้วน 
   ๓) จะต้องมีการดําเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ในการเลือกใช้เครื่องมือวิจัย  
เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริง 
         การเตรียมการสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  ควรมีการเตรียมการ ดังนี้ 
       ๑) วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้
เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่งหรือสองประเภท  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์มากท่ีสุด 
    ๒)  ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใดๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดี ผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผนและรู้เรื่อง/ข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมได้ดีที่สุด แต่ถ้าในการวิจัยมีผู้ช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูล จะต้องให้คําแนะนําหรือคําชี้แจงให้แก่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เข้าใจวิธีการและข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม 
เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วนและปราศจากความลําเอียง 



๓๒ 

   ๓)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องทราบว่าเป็นใคร  จํานวนเท่าไร 
อยู่ที่ไหน ที่จะปรากฎในแผนการดําเนินการวิจัย ที่จะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือใช้ผู้ช่วยผูว้ิจัย 
   ๔)  ลักษณะเฉพาะของผู้ให้ข้อมูล เป็นลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยจะต้องทราบว่าเป็นอย่างไร  
โดยเฉพาะเวลาที่จะให้แก่ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ๕)  กําหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จะต้องทราบว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงใด ที่
สอดคล้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ควรจะต้องมีการวางแผนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าจะใช้เวลา 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่าไร  ใช้งบประมาณและแรงงานในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากน้อยเพียงใด 
    ๖)  จํานวนข้อมูลที่ได้รับคืนจากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเฉพาะจากการจัดส่งแบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์  จะต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของแบบสอบถามที่จัดส่งทั้งหมด และถ้ารวมกับ
จํานวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ไม่เกินร้อยละ ๕  จึงจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอ
และน่าเชื่อถือที่จะนํามาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย 
   ๗)  การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล  เมื่อได้รับข้อมูล
กลับคืนแล้ว จะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล  ว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่  ถ้าตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีการไม่ตอบในบางประเด็น อาจจะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะรายบุคคลอย่างเร่งด่วน แต่ถ้าไม่
สามารถดําเนินการได้ หรือพิจารณาแล้วว่ามีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล  ให้นําข้อมูลชุดนั้นออกจากการวิเคราะห์
ข้อมูล 
                ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกเป็นขั้นตอนดังนี้ 
         ๑)  กําหนดข้อมูลและตัวชี้วัด  เป็นการกําหนดว่าข้อมูลที่ต้องการมีอะไรบ้าง โดยการศึกษาและ 
วิเคราะห์จากวัตถุประสงค์ หรือปัญหาของการวิจัยว่ามีตัวแปรอะไรบ้าง ที่เป็นตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม   ตัวแปร
ที่เก่ียวข้อง จะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด  จึงจะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง               
        ๒) กําหนดแหล่งข้อมูล  เป็นการกําหนดว่าแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นใคร  อยู่ที่ไหน   
มีขอบเขตเท่าไร ที่จะต้องกําหนดให้ชัดเจน  เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ  แล้วต้องพิจารณาว่าแหล่งข้อมูล
นั้นๆ สามารถท่ีจะให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ 
   ๓)  กําหนดกลุ่มตัวอย่าง  เป็นการเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม และขนาดของ 
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
   ๔)  เลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะต้องเลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 
(แหล่งข้อมูล/ขนาดกลุ่มตัวอย่าง/การวิเคราะห์ข้อมูล) ประหยัด ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีมากเพียงพอและ 
เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
    ๕)  นําเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลไปทดลองใช้  เป็นการทดลองใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้น 
หรือนําของคนอ่ืนมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพท่ีจะต้องปรับปรุง
และแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่สามารถเก็บรวบรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้รับข้อมูลกลับคืนมามากท่ีสุด     



๓๓ 

                วิธีการเก็บรวบข้อมูลในทางปฏิบัติอาจทําได้หลายวิธี  ดังนี ้
          ๑)  วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้คําตอบโดยตรง (Personal interview หรือ Face to face 
interview) เป็นวิธีการส่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปสัมภาษณ์ผู้ให้คําตอบ และบันทึกคําตอบลงในแบบข้อถาม 
วิธีนี้นิยมใช้กันมากในการทําสํามะโนและสํารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสภาพการณ์ของประเทศไทย เป็นวิธีการ 
ที่จะทําให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด  พนักงานสัมภาษณ์สามารถชี้แจงหรืออธิบายให้ ผู้ตอบเข้าใจในคําถามได้ ทําให้ได้รับ
คําตอบ ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่การที่จะให้ได้คําตอบที่ดี ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น วิสัยสามารถของผู้ตอบ
ที่จะเข้าใจคําถาม ความเข้าใจตั้งใจของผู้ตอบ  และความสุจริตใจที่จะให้คําตอบ   ความสามาถของพนักงาน   
ที่จะสัมภาษณ์ได้อย่างละเอียดครบถ้วน และบันทึกคําตอบอย่างถูกต้อง และสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
ของพนักงานสัมภาษณ์ที่จะไม่กรอกข้อมูลเอง ซึ่งในทางปฏิบัติก่อนที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไป
ปฏิบัติงาน จะต้องทําการอบรมชี้แจงให้เข้าใจถึงข้ันตอนการสัมภาษณ์ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของโครงการ  
คําจํากัดความหรือความหมายนของคําต่างๆ  ที่ใช้ในแบบข้อคําถาม ซึ่งรายละเอียด ต่างๆ เหล่านี้ ได้กําหนด 
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ๒) วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone)  เป็นวิธีการที่อาจทําได้อย่าง
รวดเร็ว และทุ่นค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องเดินทาง แต่มีขอบเขตจํากัด คือ ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีโทรศัพท์เท่านั้น คําถาม 
ที่ถามจะต้องสั้นและเข้าใจจ่าย วิธีนี้จึงใช้ในการเก็บรวบรวมที่รายการข้อถามไม่มากนัก ประมาณ ๑ – ๒ รายการ 
จึงมักใช้รวมกับวิธีอ่ืน หรือใช้ในการทวงถามใบแบบข้อถาม หรือ สอบถามเพ่ิมเติมเมื่อมีข้อสงสัย เกี่ยวกับคําตอบ 
หรือไม่ได้รับคําตอบในบางรายการ หรืออาจใช้ในการตรวจสอบการทํางานของพนักงาน  
            ๓) วิธีการให้พนักงานไปทอดแบบไว้ให้ผู้ตอบกรอกข้อมูลเอง (Self enumeration) วิธีนี้
พนักงานจะนําแบบข้อถามไปมอบไว้ให้กับผู้ตอบ โดยอธิบายถึงวิธีการกรอกเท่าที่จําเป็น ผู้ตอบจะต้องกรอกแบบ
ข้อถามเอง พนักงานจะกลับไปรับแบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วในวันที่กําหนด ในขณะเดียวกันพนักงานจะต้องทํา
การตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล ที่กรอกแล้ว ถ้าผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วน จะต้องสัมภาษณ์
เพ่ิมเติม วิธีนี้เหมาะท่ีจะใช้กับผู้ที่มีการศึกษาพอที่จะอ่าน เขียน เข้าใจคําถามได้ สําหรับประเทศไทย ระดับ
การศึกษาและการให้ความร่วมมือของประชากรยังแตกต่างกันมาก ฉะนั้นจึงเหมาะสมที่จะใช้งานบางโครงการ
เท่านั้น แบบข้อถามที่จะใช้วิธีนี้จะต้องมีคําถามที่เข้าใจง่าย มีคําอธิบายอย่างชัดเจน และการออกแบบข้อถามต้อง
ไม่ยุ่งยาก 
         ๔)  วิธีการส่งแบบข้อถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ (Mailed questionnaire) เป็นวิธีที่ส่งแบบ
ข้อถาม ให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ และให้ผู้ตอบส่งแบบข้อถามที่กรอกข้อมูลแล้วกลับเดินมาทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน 
วิธีนี้คล้ายกับการทอดแบบ แต่ต่างกันตรงที่ส่งแบบทางไปรษณีย์  เป็นวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  เพราะเสีย
เพียงคา่แสต็มป์แทนค่าใช้จ่ายของพนักงานสนาม โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ที่จะให้คําตอบอยู่กระจัดกระจายกันมาก 
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะส่งพนักงานไปทําการสัมภาษณ์ได้ ในกรณีท่ีผู้ตอบเห็นความสําคัญของข้อมูล ข้อมูลที่ได้อาจมี
คุณภาพดีกว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพราะผู้ตอบมีเวลาคิด ก่อนตอบ และไม่ต้องตอบภายใต้สภาวะการณ์ 
เร่งรีบของพนักงานสัมภาษณ์ แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสียที่มักจะมีอัตราการไม่ตอบ สูง วิธีนี้มีข้อจํากัดในการใช้คือ 



๓๔ 

      ๔.๑) แบบต้องไม่ยากและไม่ยาวเกินไป 
    ๔.๒) ใช้ในประเทศที่มีบริการไปรษณีย์ดี 
     ๔.๓) ผู้ตอบต้องสามารถอ่านคําถามและข้อสั่งชี้แจงได้เข้าใจ 
     ๔.๔) ต้องใช้เวลาคอยจนกว่าจะได้รับแบบครบจํานวนที่ต้องการและบางทีต้องมีการทวง
ถามหลายครั้ง 
    ๔.๕) ถ้าคําตอบไม่ชัดเจน ต้องเสียเวลาถามซ้ําโดยวิธีการอ่ืน 
                 ๕) วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูล โดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา 
ท่าทางหรือเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ ที่เกิดข้ึนในขณะหนึ่งและจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ วิธีนี้ใช้กัน
อย่างกว้างขวางในการวิจัย เช่น จะศึกษาดูปฏิกิริยาของผู้ขับรถยนต์บนท้องถนนภายใต้  สภาพการณ์จราจรต่างๆ 
กัน  ก็อาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยืนสังเกตการณ์ได้ การสังเกตจํานวนลูกค้าและบันทึกปริมาณการขายของสถาน
ประกอบการ โดยพนักงานเก็บภาษีของกรมสรรพากร  เพราะการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการถึงปริมาณการขาย 
ย่อมไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
           ๖) วิธีการบันทึกข้อมูลจากการวัดหรือนับ วิธีนี้จะมีอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการวัดหรือนับตามความ
จําเป็นและความเหมาะสม เช่น การนับจํานวนรถยนต์ที่แล่นผ่านที่จุดใดจุดหนึ่ง ก็อาจใช้เครื่องนับโดยให้รถแล่น
ผ่านเครื่องดังกล่าว หรือการเก็บข้อมูลด้วยการวัด เช่น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของ แปลงเพาะปลูก พืช ทําได้
โดยการวัดความยาวของแต่ละด้าน เพื่อคํานวณหาพ้ืนที่ตามหลักเกณฑ์การหาพื้นที่ เป็นต้น 
(http://service.nso.go.th/nso/knowledge/estat/esta1_9.html  / 30/10/2560/ 2:29 Pm      

          ๕.๓ ประเมินตนเอง (Self-assessment) 
       การประเมินตนเอง  หมายถึง เป็นกระบวนการซึ่งนักเรียนประเมินระดับความสามารถของ
ตนเองโดยการทําแบบทดสอบที่จัดการด้วยตนเองหรือโดยวิธีการอ่ืน (The Cambridge Assessment Network : 
http://www.assessnet.org.uk/)  เพ่ือตัดสินใจว่าตนเองสามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนดไว้
หรือไม่ ถ้ามีจุดอ่อนด้านใดก็ทําการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาในด้านนั้นๆ (Klenowski, 1995 ; อ้างใน John   
A. Ross, 2006)  
      รูปแบบการประเมินตนเองในการพัฒนาการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Ross และคนอ่ืนๆ (2002-a) 
โดยอธิบายการค้นพบบนฐานทฤษฎีความคิดทางสังคมของ Bandura (1997) ดังภาพประกอบที่ ๕ 
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๓๕ 

ภาพที่ ๕ แสดงรูปแบบการประเมินตนเองในการพัฒนาการเรียนรู้ 

                                     เปูาหมาย                                    ความหมาย  

ผลสัมฤทธิ์ 

การประเมินตนเอง 
การสังเกตตนเอง 

การตัดสินตนเอง 

ปฏิสัมพันธ์ตนเอง 

ความสามารถของตนเอง 

  
    จากภาพประกอบที่ ๕ การประเมินตนเองประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน เป็นการควบคุมนักเรียนที่ใช้การ
สังเกตและแปลความพฤติกรรมของนักเรียน  
   ๑) นักเรียนสังเกตตนเอง ด้วยความรอบคอบเฉพาะด้านการปฏิบัติงานที่สัมพันธ์กับมาตรฐาน
ความสําเร็จ  
   ๒) นักเรียนสร้างการตัดสินใจด้วยตนเองโดยทั่วไปและพบเปูาหมายเฉพาะอย่างไร 
   ๓) การตอบสนองตนเอง การแปลความระดับของเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ที่แสดงว่านักเรียน 
พึงพอใจในผลการกระทําอย่างไร  
  ในการฝึกวัดและประเมินผลตนเอง มีผลกระทบต่อการวัดและประเมินตนเองของนักเรียน ด้วยการเน้น
ความตั้งใจของนักเรียนในการปฏิบัติเฉพพาะด้าน ด้วยการจํากัดมาตรฐานนักเรียนใหม่ที่ใช้ตัดสินความสําเร็จ และ
ด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับของครู เพื่อเป็นแรงเสริมทางบวกของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง อิทธิพลของการฝึกการวัด
และประเมินตนเอง ที่มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่นักเรียนจะแปลความหมายของการปฏิบัติงานราวกับผู้เชี่ยวชาญ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของสมรรถภาพตนเอง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง ที่ได้รับความนิยมและใช้มากในปัจจุบันมี ๖ ประเภท คือ มาตรา
ประมาณค่า (Rating Scale)  แฟูมผลงาน (Portfolio)  แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  อนุทิน (Journal) 
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end Questionnaire)  และการให้คะแนนแบบรูบริคส์ (Scoring Rubrics) 
 Heidi  Andrade (2008) ได้เสนอแนวทางในการประเมินตนเอง โดยใช้รูบริคส์ในฐานะเป็นเครื่องมือ 
การประเมินตนเองของนักเรียน โดยให้นักเรียนเป็นผู้สร้างรูบิคส์ เป็นข้อความที่เป็นรายการเกณฑ์และอธิบาย
ระดบัต่างๆ ของคุณภาพจากดีเลิศจนถึงต่ํา เมื่อออกแบบอย่างระมัดระวังแล้วรูบริคสามารถให้แนวปฏิบัติที่สําคัญ
กับนักเรียนได้ โดยปราศจากการฝืนใจและสามารถเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการวัดและประเมินตนเอง กระบวนการ
ของรูบริคส์ที่อิงการวัดและประเมินตนเอง  ประกอบด้วยขั้นตอนพ้ืนฐาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้  



๓๖ 

   ๑) การกําหนดความคาดหวังที่ชัดเจน สําหรับกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ควรพูดให้แจ่มชัดเจน
จากครู นักเรียนหรือทั้งสองอย่างใดอย่างหนึ่ง บัณฑิต ครูถามนักเรียนเพ่ือร่วมกันกําหนดคุณภาพขนาดของเกณฑ์
ในรูบริคส์  เช่น ทําข้อความที่เป็นความคิดเห็นชัดเจน  สนับสนุนด้วยความจริงและน่าเชื่อถือ เป็นส่วนหนึ่ง 
ของเกณฑ์ความคิดและเนื้อหา  ถามคําถามและข้อคิดเห็นและปรับปรุงรูบริคส์ให้ชัดเจนตามท่ีต้องการ จนครู  
มีความม่ันใจว่านักเรียนเข้าใจและยอมรับรูบริคส์ที่สร้างขึ้น ครูจึงให้นักเรียนเริ่มงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒) การปฏิบัติการประเมินตนเอง นักเรียนเป็นผู้สร้างงานที่ได้รับมอบหมาย  นักเรียนติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการเปรียบเทียบการปฏิบัติกับเกณฑ์ของรูบริคส์ที่กําหนดไว้ 
   ๓) การปรับปรุง  นักเรียนใช้ผลสะท้อนกลับจากการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของรูบริคส์  
เพ่ือเป็นแนวทางการปรับปรุงงาน ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงงานเดิมให้ดียิ่งขึ้น หรือนําไปใช้ในการพยายาม
พัฒนาการปฏิบัติงานชิ้นใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
  ดังนั้นครูจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับรูบริคส์และการสร้างรูบริคส์ให้ชัดเจน เพ่ือจะได้นําไปถ่ายทอด 
และฝึกอบรมให้นักเรียนสามารถสร้างและใช้รูบริคส์ได้อย่างมีความเข้าใจ ยุทธวิธีสําหรับการสอน การประเมิน
ตนเอง ๔ ขั้นตอน  
  ๑) นักเรียนช่วยกันนิยามเกณฑ์การประเมิน  (ด้วยความช่วยเหลือของครูในการสร้างรูบิคส์ 
(Rubric) ที่แสดงความคาดหวังของการปฏิบัติงานและเกณฑ์ในการแปลความหมาย) 
   ๒) สอนนักเรียนว่าใช้เกณฑ์อย่างไร (รูปแบบการใช้รูบิคส์ด้วยตัวอย่างการประเมินการปฏิบัติ) 
   ๓) ให้ผลสะท้อนกลับการประเมินตนเองของนักเรียน (ให้นักเรียนมีส่วนร่วมอภิปรายความ
แตกต่างระหว่างการประเมินตนเองและการวัดและประเมินผลโดยเพื่อนหรือครู) 
   ๔) ช่วยนักเรียนในการใช้ข้อมูลการประเมินเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ (ค้นหาแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานและอธิบายยุทธวิธีสําหรับพิชิตจุดอ่อน 
  จุดแข็งของการประเมินตนเองสามารถพัฒนาโดยการฝึกอบรมนักเรียนและจุดอ่อนแต่ละอย่างสามารถลด
ได้โดยการปฏิบัติของครู การประเมินตนเองมีประโยชน์ในทุกวิชา ถ้านักเรียนดําเนินการ นักเรียนสามารถประเมิน
ได้และถ้านักเรียนสามารถประเมินได้นักเรียนสามารถพัฒนาได้ 
 
         ๕.๔ ให้สารสนเทศ (Provide information) 
    สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับการสรุป คํานวณ จัดเรียง หรือ
ประมวลผลแล้ว จากข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบตามหลักวิชา จนได้เป็นข้อความ เพ่ือนําไปเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
   ข้อมูลสารสนเทศมีความสําคัญมาช้านาน ยิ่งในปัจจุบันและอนาคต ยิ่งมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะในยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารมีความรวดเร็ว เผยแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวางจนสามารถรับรู้กัน 
ได้ทันทีทั่วโลก เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึงขีดท่ีจะช่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และส่งผ่าน 
ไปยังที่ต่างๆ ได้อย่างทันที เทคโนโลยีได้อาศัยวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคมนําสมัย 



๓๗ 

 เป็นตัวนําทาง ในทางการศึกษาเองก็มองเห็นความสําคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นส่วน
สําคัญยิ่งต่อการตัดสินใจในการดําเนินงานต่างๆ ช่วยให้การตัดสินใจถูกต้อง วางแผนดําเนินงานได้เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (http://nunaungkana.blogspot.com/p/blog-
page_9313.html :15:11:2560 , 4:56)  
   สารสนเทศที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    ๑) ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
    ๒) ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับผู้เรียน 
    ๓) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
    ๔) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
    ซึ่งจะนําเสนอรายละเอียดของสารสนเทศท่ีจําเป็นเป็นรายด้าน ดังนี้ 
   ๑) ระบบสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  เป็นการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 
ทางการศกึษาของสถานศึกษา ซึ่งสามารถสืบค้นได้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ 
ในการพิจารณาวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
ข้อมูลจําเป็นสําหรับระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน ได้แก่ 
   ๑.๑) ข้อมูลสถานศึกษา เป็นข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ได้แก่  ประวัติโรงเรียน  ข้อมูล
อาคารเรียน  อาคารประกอบ  สภาพภูมิประเทศ   ข้อมูลชุมชน   รายได้ผู้ปกครอง   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จุดเด่น   
จุดด้อย เกียรติประวัติของโรงเรียน  ภาพรวมของโรงเรียน  สภาพเศรษฐกิจ การเมือง  ความต้องการของชุมชน  
สภาพการบริหารและการจัดการตามโครสร้างและภารกิจ  ปฏิทินปฏิบัติงานของสถานศึกษา  กิจกรรมประจําวัน
ของสถานศึกษา  เป็นต้น 
    ๑.๒) ข้อมูลนักเรียน ได้แก่   ข้อมูลเกี่ยวกับเขตบริการการสํามะโนนักเรียน   ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริการนักเรียนขาดแคลน   ข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพอนามัย   ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ 
แนะแนว ทุนการศึกษา  สถิติการมาเรียนของนักเรียน จํานวนและอัตราซ้ําชั้นของนักเรียน  จํานวนและอัตรา 
การออกกลางคันของนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น 
    ๑.๓) ข้อมูลบุคลากร ได้แก่  ข้อมูลรายละเอียดใน ก.พ.๗  และแฟูมประวัติข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว  ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะเชิงคุณภาพทางการศึกษา เช่นวุฒิการศึกษา ความถนัด 
ความสามารถพิเศษ  สถานที่พักอาศัย  การเดินทาง  การศึกษาและประสบการณ์ สถานภาพครอบครัว  ข้อมูล
พ้ืนฐานของบุคลากร  เช่น   ภูมิลําเนาเดิม   ระดับชั้น   เงินเดือน   อายุราชการ   ความดีความชอบ  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประวัติทางวินัย  ข้อมูลทางวินัยและการรักษาวินัย การลาของบุคลากร เป็นต้น 
    ๑.๔) ข้อมูลอาคารสถานที่ ได้แก่  จํานวนอาคารเรียนและอาคารประกอบ เกี่ยวกับ
รูปแบบ  ขนาด  อายุ  งบประมาณการก่อสร้าง  สภาพอาคาร จํานวนห้องเรียน  ครุภัณฑ์โรงเรียน  พื้นที่โรงเรียน
และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์  สภาพพ้ืนที่   กรรมสิทธิ์ที่ดิน  ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค เป็นต้น 

 

http://nunaungkana.blogspot.com/p/blog-page_9313.html
http://nunaungkana.blogspot.com/p/blog-page_9313.html


๓๘ 

  ๒) ระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน  ได้แก่  โปรแกรม SMIS ซึ่งมีข้อมูล พื้นฐาน/ประวัติ
นักเรยีน  ครอบครัว  ผู้ปกครอง  ภาวะโภชนาการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน  ผลงานและการแสดงออกของผู้เรียน เป็นต้น 
   ๓) ระบบสารสนเทศทางวิชาการ แบ่งเป็นด้านย่อยๆ ดังนี้ 
     ๓.๑)  ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรได้แก่ สภาพแวดล้อมของชุมชน  สภาพทาง
เศรษฐกิจของชุมชน  สภาพทางสังคมของชุมชน  หลักสูตรแกนกลาง  สาระสําคัญอ่ืนๆ ในเอกสารประกอบ
หลักสูตร  โครงการสําคัญท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน ผลการใช้หลักสูตร เป็นต้น 
    ๓.๒) ด้านการเรียนการสอน ได้แก่  แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน   ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ระบบสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เทคนิค 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ   ระบบห้องสมุด   ผลการวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น   
    ๓.๓) ด้านการวัดและประเมินผล  ได้แก่  ผลการประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผลการประเมินด้านการอ่าน  คิด  
วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  เครื่องมือ วิธีการ เทคนิคเก่ียวกับการประเมินผลการเรียน  ระเบียบ แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการวัดและแระเมินผล เป็นต้น 
     ๔) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เป็นระบบสารสนเทศที่ต้องการ มีการประมวล-
ผลรวม เปรียบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและทันสมัย จึงมีความหมายต่อการจัดการและการบริหารงานอย่างเต็มที่
และมีประสิทธิภาพ  โดยมีตัวอย่างรายงานของระบบสารสนเทศ   เช่น  สภาพการบริหารและการจัดการ   
ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์  ภารกิจและเปูาหมายการพัฒนา  สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  ทรัพยากร
และสิ่งอํานวยความสะดวก  การพัฒนาวิชาชีพ  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  
อัตราส่วนระหว่างจํานวนนักเรียนต่อครู  อัตราส่วนระหว่างจํานวนนักเรียนต่อห้องและอ่ืนๆ  ได้แก่ 
    ๔.๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
    ๔.๒) เงินรายได้สถานศึกษา ทรัพย์สินของโรงเรียน 
    ๔.๓) แบบฟอร์ม  ระเบียน  ทะเบียน  สถิติในการบริหารงานทั้ง ๔ ด้าน  
    ๔.๔) บัญชีการเงินประเภทต่างๆ 
    ๔.๕) การบริหารพัสดุ และทรัพย์สินของสถานศึกษา 
    ๔.๖) เงินสวัสดิการต่างๆ จําแนกตามประเภท/จํานวน 
    ๔.๗) ข้อมูลด้านสารบรรณ การรับ ส่งหนังสือราชการ ระบบงานธุรการ 
    ๔.๘) ข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเอกสาร  การนิเทศ  การเยี่ยม สมุดหมายเหตุ
รายวัน  

 

 



๓๙ 

 การนําระบบสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาการศึกษา  
   ระบบข้อมูลสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการบริหารจัดการต่างๆ  ดังนี้ 
    ๑) ด้านการวางแผน สามารถนําสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการองค์กร  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การบริหารวิชาการ  การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงบประมาณ 
   ๒) ด้านการตัดสินใจ สามารถนําสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจ  เพ่ือเลือกแนวทางหรือเลือก
ทางเลือกท่ีมีปัญหาน้อยที่สุด ในการแก้ปัญหาต่างๆ  การมีสารสนเทศที่สมบูรณ์  ทันสมัย และครบถ้วน จะช่วยให้
การตัดสินใจถูกต้อง รวดเร็ว  

         ๕.๕ ด าเนินการ (Action)  
             Action หมายถึง การนําความคิดหรือวิธีการที่ได้ผ่านการคิดและวิเคราะห์และวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์อย่างละเอียดมาแล้ว  สําหรับชี้นําการดําเนินการตามกลยุทธ์ ที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร  
   การแก้ไข (Act) หรือลงมือแก้ไข (Corrective Action) หมายถึง หลังจากท่ีได้ศึกษาผลลัพธ์ดูแล้ว 
อาจไม่เป็นไปตามท่ีต้องการหรือมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ก็ต้องดําเนินการแก้ไขตามที่จําเป็น หลังจากนั้นสรุปเป็น
บทเรียนและพยากรณ์เพ่ือเป็นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป   
   การลงมือแก้ไขปูองกันหรือการสร้างมาตรฐานการทํางาน (Action) เมื่อบุคลากรแต่ละคน 
แต่ละฝุายมีการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ก็ส่งผลให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ซึ่งจะต้องรวบรวม 
ผลการประเมินมาวิเคราะห์สังเคราะห์แปลผลในภาพรวมทั้งหมด แล้วนําเสนอผลการประเมินต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการประเมินสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรและใช้ 
ในการวางแผนต่อไป รวมทั้งจัดทําเป็นข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. ๒๕๔๓)  
   บรรจง จันทมาศ (๒๕๔๐) ให้ความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Act) เมื่อตรวจสอบ 
สิ่งที่ได้ทําตามแผน พบว่า มีส่วนบกพร่องเพราะแผนไม่ดีหรือทําไม่ได้ตามแผน ต้องแก้ไข ส่วนบกพร่องโดย  
    (๑)  แก้ไขท่ีต้นเหตุ 
    (๒)  ค้นหาสาเหตุแล้วทําการปูองกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความบกพร่องขึ้นอีก 
    (๓)  หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการทํางานนั้นๆ โดยตรง 
     ดําเนินการให้เหมาะสม (Action) กรณีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ นําวิธีการหรือ
กระบวนการนั้นมาปรับใช้ให้กลายเป็นนิสัยหรือมาตรฐาน สําหรับใช้กับแผนอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน นอกจากการ
ทําเป็นมาตรฐานแล้ว ยังต้องคิดหาทางปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการที่จะทําให้บรรลุแผนนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
กรณีท่ีผลกับแผนไม่เป็นไปตามความต้องการ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ให้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ มองหาแนวทางใหม่ 
ใช้ความพยายามเพ่ิมมากข้ึน ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือปรับเปลี่ยนเปูาหมายใหม่  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าวงจร
ควบคุมคุณภาพท่ีสมบูรณ์นั้น จะเกิดขึ้น เมื่อนําผลที่ได้จากขั้นตอนดําเนินการให้เหมาะสมไปสู่กระบวนการ
วางแผนอีกครั้งหนึ่ง และจะเป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด  

 



๔๐ 

  กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ซึ่งข้ันการปรับปรุบ (Action :A) 
หมายถึง การทบทวนแผนงานเพื่อปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินงานให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานมี
การจัดระบบการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง กล่าวคือ  ขั้นตอนนี้เป็นการนําข้อมูลข่าวสารสนเทศท่ีได้
จากการตรวจสอบ มาพิจารณาวางแผนหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและข้อบกพร่องของคณะทํางาน 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพของงานมากยิ่งขึ้น และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เพื่อเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป 
   การนําวงจรมาใช้ในการนิเทศภายใน ขั้นการปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ เช่น พันธ์ศักดิ์  พลสารัมย์ (๒๕๔๐๗) กล่าวว่า การกําหนดมาตรฐานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ทําให้ไม่
เป็นไปตามแผน คือ ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวิธีการทํางานมาตรฐาน ก็หามาตรการแก้ไข ถ้าผลลัพธ์ที่ได้ไม่
เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็หาสาเหตุและแก้ไขที่ต้นตอ เพื่อมิให้เกิดปัญหาซ้ําขึ้นอีก ปรับปรุงระบบการทํางานและ
เอกสารวิธีการทํางานมาตรฐาน  คล้ายกับ วรารัตน์  เขียวไพรี (๒๕๔๒) ซึ่งกล่าวไว้ว่า หมายถึง การนําแผนไป
ปฏิบัติดีแล้วจะต้องเริ่มดําเนินการติดตาม ควบคุมและกํากับการดําเนินการเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติการจริง
หรือไม่ อาจดูจากรายงานการตรวจเยี่ยม การนิเทศ ส่วนการประเมินนั้น มักกําหนดให้มีการประเมินเป็นระยะ  
อาจจะเป็นการประเมินผลโครงการ โดยประเมินระหว่างการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงโครงการ และประเมินผลสรุป
หรือผลรวม โดยแยกประเมินผลรายปี ประเมินครึ่งแผน และประเมินเมื่อสิ้นสุดแผน การติดตามและประเมินผล
ของแผน เป็นการชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของแผน ปัญหาและรูปแบบในการดําเนินงานต่างๆ เป็นข้อมูลที่นํามาใช้
ในการปรับแผน ซึ่งอาจปรับแผนเมื่อดําเนินงานไประยะหนึ่ง ในการณีที่ใช้แผนหมุนเวียนจะมีการทบทวน 
เพ่ือรับปรุงแผนทุกๆ ปี ตลอดจนนําไปเป็นพื้นฐานในการทําแผนใหม่   ใกล้เคียงกับ อรอุมา   รอดแย้ม (๒๕๕๔)  
ที่กล่าวไว้ว่า หมายถึง การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน  เมื่อแต่ละฝุายประเมินผลเสร็จแล้วจะส่งผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปลผล แล้วนําเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือนําไปปรับปรุง
การปฏิบัติงาน ส่วน คาสซิโอ (Cascio, 1993) กล่าวไว้ว่า การปรับปรุง เป็นการกําหนดเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
   จากความหมาย ดังกล่าว สรุปได้ว่า การปรับปรุงในส่วนของการนิเทศการศึกษา (Action) เป็น
การหาวิธีการ มาตรการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค ที่ทําให้การทํางานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย วัตถุประสงค์หรือ
มาตรฐานที่วางไว้ จากการที่ได้ไปนิเทศ ติดตาม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงาน อาจทําระหว่างดําเนินงานหรือ
สิ้นสุดการดําเนินงานไปแล้ว 
   การใช้วงจรเดมมิ่งในการนิเทศภายใน ขั้นการปรับปรุง (Action :A) ควรดําเนินการดังนี้  
    (๑)  มีการประเมินผลหลังปฏิบัติงานเพื่อดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
    (๒)  มีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการนิเทศภายใน เพ่ือรองรับการนิเทศภายนอก 
    (๓)  มีการรับฟังความคิดเห็น ทัศนคติของนักเรียนถึงผลการจัดการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากร 
   (๔)  สนับสนุนให้ครูสร้างองค์ความรู้ใหม่และมีการประเมิน รวมทั้งพัฒนาความรู้และ
เทคนิคในการดําเนินงาน 



๔๑ 

    (๕)  มีการทําสถิติข้อมูลและรายงานสรุปผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงการนิเทศภายใน 

๕.๖ ประเมินผล (Evaluation) 

   การประเมินผล หมายถึง การนําเอาข้อมูลทั้งหลายที่ได้จากการวัดมาใช้ในการตัดสินใจ โดยการ
ข้อสรุป ตัดสิน ประเมินค่า หรือตีราคาโดยเปรียเทียบกับข้อมูลอื่นๆ (ภัทรา นิคมานนท์, ๒๕๔๓)  การประเมินผล 
ยังรวบถึงการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์และการแปลความของสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินว่า มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีผลลัพธ์เป็น
อย่างไร (Thorpe, 1988 cited in Ellington, Percival, & Race, 1993) ในบางมิติอาจนํามาใช้ในการประเมิน
ความสําเร็จของโครงการ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง 
(อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล, ๒๕๕๒ )  
   ในส่วนของงานนิเทศการศึกษา การประเมินผลกับการติดตามผลมักทําควบคู่กันไป ซึ่งจะเรียก
ควบคู่กันว่า การติดตามผลและประเมินผล ซึ่งจะดําเนินการ ดังตารางที่ ๙ 

ตารางที่ ๙ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามและการประเมินผลการนิเทศ 

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ การติดตามและการประเมินผล จุดมุ่งหมาย 

๑. ขั้นการตัดสินใจทําโครงการ 
๒.ขั้นวางแผนโครงการ 

-ใช้การประเมินก่อนดําเนิน 
โครงการ 

๑.เพ่ือตัดสินใจว่าจะทําโครงการหรือไม่ 
๒.เพ่ือเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการ
ดําเนินงานโครงการ 
๓.เพ่ือศึกษาความพร้อมและความเป็นไป
ได้ของโครงการ 
๔.ขั้นดําเนินโครงการ 

๓. ขั้นดําเนินโครงการ 
-ใช้การติดตาม 
-ใช้การประเมินกระบวนการ 
(Formation Evaluation) 

๑.เพ่ือตรวจสอบว่า โครงการดําเนินการ
เป็นไปตามแผนที่กําหนดหรือไม่ 
๒.เพ่ือตรวจสอบว่า มีปัญหาและอุปสรรค
อะไรบ้าง 
๓.ขั้นโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 

๔.ขั้นโครงการดําเนินการเสร็จสิ้น 
-ใช้การประเมินหลังสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน (Summative 
Evaluation) 

๑.เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของ
โครงการ 
๒.เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ 
๓.เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของโครงการ 

 

   ในการวางแผนและการบริหารงานใดๆ ก็ตาม การจัดระบบเพ่ือให้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
ของผู้บริหาร เป็นสิ่งจําเป็นจะต้องจัดให้มีข้ึนรองรับการบริหารงานนั้นๆ เพื่อให้มีการนําแผนออกปฏิบัติ ดังนั้น  
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การจัดระบบให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจําเป็น ระบบนี้เรียกว่า ระบบการวางแผนและการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
ระบบย่อยๆ ที่สําคัญๆ ดังภาพที่ ๖ 

ภาพที่ ๖ แสดงระบบการวางแผนและการบริหารงาน 

 
 

 

 
 

 

 

 
  ในส่วนที่ว่าด้วย ระบบการติดตามและประเมินผล มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหาร  
ดังนั้น การดําเนินการติดตามและประเมินผล จึงเริ่มด้วยการจัดระบบและวางแผนการติดตามประเมินในรูปแบบ
แผนติดตามและประเมิน แล้วดําเนินการตามที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะในด้านการติดตามและประเมินแต่ละด้าน 
ภาพที่ ๗  

ภาพที่ ๗ แสดงระบบการติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการวางแผนและการบริหาร 
(Planning and Management System) 

การเตรียมการ
สําหรับการ
วางแผน 

(Preplan of 
Plan for 
Planning) 

การจัดทําแผน 
(Plan 

Formulation  
of Plan 

Development) 

การจัดทํา
แผนปฏิบัต ิ
(Plan for 

Implementation) 

การจัดระบบ 
ติดตาม ควบคุม 
กํากับ ประเมิน  
(Monitoring 
Control and 
Evaluation) 

การจัดทําแผน 
หรือ จัดทําแผน

ใหม ่
(Planning 

Revision or 
Replan) 

ระบบการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) 

ระบบการรายงาน 
(Reporting Plan  
- ผลการปฏิบัติ 
(performance) 
- การเงินและ
การงบประมาณ 
(Financial & Budget) 
- การตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) 
 

แผนการตดิตามควบคุม 
และกํากับงาน 
(Monitoring and  
Control Plan)  
- การตรวจสอบ (Inspection) 
- การควบคุมกํากับ(Control) 
- การนิเทศ (Supervision) 
-การตรวจสอบการบริหาร
ภายใน (Operational Audit) 
 

แผนการประเมิน 
(Evaluation Plan  
- ก่อนดําเนินการ  
(Pre-Evaluation) 
- ขณะดําเนินการ 
(On-going Evaluation) 
-เมื่อสิ้นสดุและหลัง
ดําเนินการ (End-of 
Project Evaluation) 
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 จากระบบดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในการบริหารการติดตามและประเมินผลจะเกี่ยวข้องกับการกําหนดและ
การดําเนินการเกี่ยวกับ 
   ๑)  แผนการติดตาม ควบคุมและกํากับงาน (Monitoring and Control Plan) 
   ๒)  แผนหรือกระบวนการรายงาน (Reporting Plan) 
   ๓)  แผนการประเมิน (Evaluation Plan) 

๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถ  ไชนทน (2552 : 82-83) ได้ทําการศึกษาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและ
แนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในโรงเรียนคุณธรรม 
ชั้นนํา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม 
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา อําเภอฝางภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีสภาพการมีส่วนร่วม
ด้านการคิด ด้านการปฏิบัติ และด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพการมีส่วนร่วมด้านการ
วางแผนและด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริม 
พฤติกรรมอันพึงประสงค์ในโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ควรยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย นิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า เพ่ือเป็นหลักในการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 สุภัคสิริ  นิลวงค์ (2552) ได้ศึกษาปัญหาการดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา เขตพ้ืนที่
การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จุดมุ่งหมายในการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาศึกษาปัญหาการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนํา เขตพ้ืนที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบ
รายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ปัญหาการดําเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ปัญหาสูงสุดคือ  
1) ด้านบุคลากร ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงาน 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านการปลูงฝังคุณธรรม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ 4) ด้านการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับคุณธรรม 
การบูรณาการ 5) ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม มีสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างลึกซ้ึง 
 6) ด้านผลผลิต นักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 7) ด้านผลกระทบ 
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบโรงเรียนและชุมชนปลอดภัยจากปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขที่มอมเมาเยาวชน 
 โชคอนันต์ ถิรปญฺโญ (2554) ไดท้ําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํากรณีศึกษา : โรงเรียนวัดศรีดอก ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จุดมุ่งหมาย 
การวิจัยเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา โรงเรียนวัดศรีดอก 
ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับปัจจัยนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 



๔๔ 
 
ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  ในด้านเนื้อหาตามหลักไตรสิกขาและ 
ด้านกิจกรรมนําเข้าสู่บทเรียน  เพ่ือให้เรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาเป็นต้นแบบอย่างดียิ่ง  สาํหรับการจัดการเรียน 
การสอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ของโรงเรียนอ่ืนๆ  และระดับปัจจัยนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ของการจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา ในด้านกาย (body) ด้านศีล (sacrament) 
ด้านสมาธิ (intelligence) ด้านปัญญา (concentration) โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

แก้วตา  พ่ึงตนเอง (2555: 70-72) ได้ทําการวิจัยการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
ในภาคตะวันออกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพ 
การบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําในภาคตะวันออก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า สภาพการบริหารโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําในภาคตะวันออก สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปฏิบัติตามแผน 
รองลงมา คือ การวางแผน และค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ การติดตามผลการดําเนินงาน  

นุชรินทร์  ปามูล (2560 : 97-102) ได้ศึกษาการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมเขต 36  จุดมุ่งหมายการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการโรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต  36  เครื่องมือในการวิจัย 
แบบสังเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า สภาพการดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการกองทุนการศึกษา ภาพรวม
คุณภาพรวมของนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ   นักเรียนมีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดี 
 มีความรับผิดชอบ มีมารยาทสุภาพเรียบร้อย มีจิตสาธารณะและมีน้ําใจ คุณภาพของการดําเนินโครงการ 
ภาพรวมของการประเมินโครงการ มีสัมฤทธิผลอยู่ในระดับดีมาก  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการโครงการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนคุณธรรมตามโครงการกองทุนการศึกษา ได้แก่ การวางแผน การดําเนินโครงการการสนับสนุนดําเนินงาน
โครงการ นิเทศติดตามประเมินผล บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนโครงการ 
ไปในทางที่ดี 

  
 

 

 

 



 
บทท่ี ๓  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน  และวิธีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตท่ี  ๑๐   
ซ่ึงได้ดําเนินการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ๒. เครื่องมือและนวัตกรรม 
  ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้   

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

  ๑.๑ ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน  ๓๙๓,๕๘๘ คน  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ทั้งหมด   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุม 
พ้ืนที่  ๕  จังหวัด ได้แก่  อุดรธานี  หนองคาย เลย  หนองบัวลําภู และบึงกาฬ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จํานวน 

ศึกษานิเทศก์ 
จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน 
ครู 

จํานวน
นักเรียน 

๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ ๑๕ ๒๒๕ ๒,๓๔๖ ๔๑,๘๙๐ 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ๑๑ ๑๒๐ ๑,๕๑๒ ๒๖,๓๒๓ 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ ๘ ๒๑๐ ๒,๗๓๖ ๓๔,๖๑๘ 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๑๔ ๕๔ ๑,๖๖๕ ๒๔,๗๓๑ 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ ๑๐ ๗๑ ๘๒๐ ๒๐,๙๐๑ 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ ๘ ๑๐๒ ๑,๒๐๕ ๑๖,๓๐๘ 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ ๑๓ ๗๔ ๖๔๒ ๒๑,๗๘๔ 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ ๑๒ ๔๒ ๕๐๗ ๗,๖๗๑ 

 



๔๖ 

ตารางที่ ๑๐ แสดงจํานวนศึกษานิเทศก์ โรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  (ต่อ) 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
จํานวน 

ศึกษานิเทศก์ 
จํานวน 
โรงเรียน 

จํานวน 
ครู 

จํานวน
นักเรียน 

๙ สพป.เลย เขต ๑ ๗ ๑๕๘ ๑,๔๕๕ ๒๑,๐๓๓ 
๑๐ สพป.เลย เขต ๒ ๗ ๕๘ ๗๔๑ ๘,๑๔๕ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ ๙ ๑๐๘ ๗๒๗ ๗,๖๒๒ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ ๗ ๗๖ ๗๑๐ ๗,๓๐๐ 
๑๓ สพม.๑๙ (เลยและหนองบัวลําภู) ๕ ๒๐ ๒,๑๒๔ ๓๙,๒๐๒ 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) ๑๐ ๖๓ ๒,๙๘๐ ๕๐,๓๖๗ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) ๗ ๕๖ ๒,๒๔๓ ๔๑,๗๐๐ 
      

รวมทั้งหมด 
๑๔๓ ๑,๔๓๗ ๒๒,๔๑๓ ๓๖๙,๕๙๕ 

๓๙๓,๕๘๘ 
  

หมายเหตุ : ในการวิจัยครั้งนี้นับจํานวนข้อมูลประชากร ดังนี้ 
   ๑)  ผู้บริหาร ๑ คน ต่อ ๑  โรงเรียน  
   ๒)  จํานวนนักเรียนในโรงเรียนประถม ให้นับจํานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖   
   ๓)  โรงเรียนขยายโอกาส ให้นับจํานวนนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ยกเว้นโรงเรียนบ้านหมากแข้ง นับนักเรียนประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย)  
   ๔) โรงเรียนมัธยมศึกษาให้นับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ – ๓) และ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖)  

 ๑.๒  การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
    ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   โดยใช้สูตรการหาขนาด 
ของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยของ Yamane (อ้างใน ลัดดา  อะยะวงศ์, ๒๕๓๓) ซึ่งมีสูตร ดังนี้ 

               
 

     
 

                         หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

       หมายถึง  จํานวนประชากรทั้งหมด 

         หมายถึง   ความคลาดเคลื่อน 

 



๔๗ 

   ซึ่งจากการแทนค่าประชากรทั้งหมด จํานวน ๓๙๓,๕๘๘  คน  และความคลาดเคลื่อน 
ที่ยอมให้เกิดได้ขึ้นได้ในการวิจัยครั้งนี้  ร้อยละ ๕    ในสูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane  ทําให้ได้ 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  จํานวน ๔๐๐  คน 
 

  ๑.๓  การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม ( Area or Cluster Sampling ) 
(ลัดดา  อะยะวงศ์, ๒๕๓๓)  โดยแบ่งตามประเภทของประชากร ดังนี้ 
   ๑) ศึกษานิเทศก์ คัดเลือกเอาศึกษานิเทศก์ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
เขตพ้ืนที่ละ ๑ คน  รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นศึกษานิเทศก์ จํานวน  ๑๕  คน 
   ๒) ผู้บริหารโรงเรียน คัดเลือกเอาผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เขตพ้ืนที่ละ ๒ โรงเรียนๆ ละ ๑ คน ถ้าเป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
คัดเลือกเอาโรงเรียนประถมศึกษา (เปิดสอนถึง ป.๖) จํานวน ๑ โรงเรียน  และโรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอน 
ถึง ม.๓)  จํานวน ๑  โรงเรียน  ถ้าเป็นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา คัดเลือกเอาโรงเรียนที่มีจํานวน
นักเรียน น้อยกว่า ๕๐๐ คน จํานวน ๑ โรงเรียน และ โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน ๕๐๐ คนข้ึนไป จํานวน ๑ 
โรงเรียน รวมกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน  จํานวน ๓๐ คน  
    ๓) ครูผู้สอนมีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
    ๓.๑) โรงเรียนประถมศึกษา (เปิดสอนถึง ชั้น ป.๖) เลือกครูประจําชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๒ และครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๑ คน  รวมกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนประถมศึกษา  
จํานวน ๒๔ คน 
    ๓.๒) โรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอนถึง ชั้น ม.๓) เลือกครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นเรียนละ  ๑  คน   รวมกลุ่มตัวอย่าง 
ครูโรงเรียนขยายโอกาส   จํานวน ๓๖ คน 
    ๓.๓) โรงเรียนมัธยมศึกษา (เปิดสอนถึง ชั้น ม.๖) เลือกครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
และครูประจําชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๑  คน รวมกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน ๑๒  คน  
   ๔) นักเรียนมีวิธีเลือกนักเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
     ๔.๑) โรงเรียนประถมศึกษา (เปิดสอนถึงชั้ น ป.๖) เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๖ คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง ๓ คน นักเรียนชาย ๓  คน (ในกรณีที่
นักเรียนไม่ครบ ๖ คน ให้ตอบทั้งหมดและในกรณีท่ีนักเรียนชายหรือหญิงไม่ครบ ๓ คน ให้นักเรียนชายหรือ
นักเรียนหญิงตอบ มากกว่า ๓ คนได้) รวมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน ๑๔๔ คน 
    ๔.๒) โรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอนถึง ม.๓) เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นเรียนละ ๖ คน  แบ่งเป็นนักเรียนหญิง ๓ คน นักเรียนชาย 
๓  คน (ในกรณีที่นักเรียนไม่ครบ ๖ คน ให้ตอบท้ังหมดและในกรณีที่นักเรียนชายหรือหญิงไม่ครบ  ๓  คน  



๔๘ 

ให้นักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงตอบ มากกว่า ๓ คนได้) รวมนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
จํานวน ๒๑๖ คน 
    ๔.๓) โรงเรียนมัธยมศึกษา (เปิดสอนถึง ม.๖) เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๖ คน แบ่งเป็นนักเรียนหญิง ๓ คน นักเรียนชาย ๓  คน (ในกรณีที่นักเรียนไม่ครบ 
๖ คน ให้ตอบท้ังหมดและในกรณีที่นักเรียนชายหรือหญิงไม่ครบ ๓ คน ให้นักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงตอบ 
มากกว่า ๓ คนได้) รวมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  เป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๗๒  คน 
      จากการเลือกประชากรมาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ทั้งหมด 
 ๕๔๙ คน   แยกเป็นรายเขตพ้ืนที่การศึกษา รายประเภทกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แยกเป็นรายประเภท 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ 

(คน) 
ผู้บริหาร 

โรงเรียน(คน) 
คร ู

(คน) 
นักเรียน 

(คน) 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๙ สพป.เลย เขต ๑ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ ๑ ๒ ๕ ๓๐ 
๑๓ สพม.๑๙ (เลยและหนองบัวลําภู) ๑ ๒ ๔ ๒๔ 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) ๑ ๒ ๔ ๒๔ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) ๑ ๒ ๔ ๒๔ 

      

รวมทั้งหมด 
๑๕ ๓๐ ๗๒ ๔๓๒ 

๕๔๙ 
 

  จากการเลือกโรงเรียนคุณธรรมในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาๆ ละ ๒ โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัย  โดยให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณธรรม   เป็นผู้เลือกซ่ึงได้โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัย ตามคุณสมบัติที่กําหนด ดังตารางที่ ๑๒  



๔๙ 

ตารางที่ ๑๒ แสดงรายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างรายเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนที่ ๒ 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ บ้านโนนสําราญ บ้านโคกผักหอม 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ บ้านกอก หนองลุมพุกหญ้าม้า 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ บ้านเชียงงาม หนองแวงวิทยา 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ บ้านหันเทาผักกาดย่า บ้านเม็ก 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ บ้านไร่ เมืองบาง 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ บ้านแปูน บ้านแบง 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ บ้านหนองกุงแก้ว หนองบัววิทยายน 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ บ้านหนองบัวคําแสน หินฮาวน้ํากงวิทยา 
๙ สพป.เลย เขต ๑ บ้านแหล่งคาย บ้านเพียรซําบุวิทยา 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ บ้านซํากกค้อ บ้านโนนสวรรค์ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ บ้านโคกงาม บ้านทับกี่ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ บ้านไร่โนนสําราญ บ้านนาดง 
๑๓ สพม.๑๙ (เลยและนองบัวลําภู) นาวังศึกษา เลยอนุกูลวิทยา 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) หนองยางซุมวิทยาคม อุดรพัฒนาการ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) เซิมพิทยาคม ฝางพิทยาคม 

    
 

 หมายเหตุ :  ลักษณะของโรงเรียนคุณธรรมที่ใช้ในการวิจัย จําแนกได้ดังนี้ 
   ๑)  โรงเรียนในสังกัด สพป. โรงเรียนที่ ๑ คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ป.๖ และโรงเรียนที่ ๒  
คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ม.๓ 
   ๒)  โรงเรียนในสังกัด สพม. โรงเรียนที่ ๑ คือ นักเรียนน้อยกว่า ๕๐๐ คน และโรงเรียนที่ ๒ 
นักเรียน ๕๐๐ คนข้ึนไป 
 

๒. นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล 

๒.๑ นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย 
   นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่จัดทําโดย สํานักคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ที่จัดทําข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนวัตกรรม 
ดังนี้ 
   ๑) นวัตกรรมที่เป็นเอกสารโดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดทําเอกสารขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
จํานวน ๑๐  เล่ม (ผู้วิจัยรวบรวม)  ดังนี้ 



๕๐ 

  เล่มที่ ๑ แนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
    เล่มที่ ๒ แนวทางการจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
    เล่มที่ ๓ แนวทางการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์ความดี 
    เล่มที่ ๔ แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    เล่มที่ ๕ แนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐,คุรุชน คนคุณธรรม 
    เล่มที่ ๖ แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
    เล่มที่ ๗ แนวทางการจัดกจิกรรมครอบครัวคุณธรรม 
    เล่มที่ ๘ แนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน 
    เล่มที่ ๙ แนวทางการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
    เล่มที่ ๑๐ แนวทางการจัดทําภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   นอกจากกนี้ยังมีเอกสารและแผ่นพับของมูลนิธิยุวสถิรคุณ อีกหลายฉบบับ เช่น คู่มือ 
การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม  ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม ช่วยกันสร้างคนดี ให้บ้านเมือง เป็นต้น 
   ๒) นวัตกรรมที่เป็นเทคนิควิธีการ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ผู้วิจัยรวบรวม) มีดังนี้  
                           ๒.๑) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียน
คุณธรรรม สพฐ. ให้แก่ศึกษานิเทศก์ หรือเจ้าหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการทุกกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒.๒) ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการของ สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปจัดประชุมชี้แจง ทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ณ เขตพ้ืนที่การศึกษา แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนนํา โรงเรียนคุณธรรมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
    ๒.๓) ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา แกนนํา โรงเรียนคุณธรรม  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปจัดประะชุมชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรรม  
ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้รับทราบและนําไปปฏิบัติทุกคน 
    ๒.๔) เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
    ๒.๕) เขตพ้ืนที่จัดการประกวดคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ส่งเข้าประกวดระดับ
เขตตรวจราชการ 
    ๒.๖) เขตตรวจราชการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบระดับเขตตรวจราชการ 
    ๒.๗) ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT: Roving Team) ของเขตตรวจราชการ ออกพ้ืนที่นิเทศ 
โรงเรียนคุณธรรมภายในเขตตรวจราชการ 

 



๕๑ 

 ๓) กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD  เป็นรูปแบบการนิเทศท่ีคณะผู้วิจัยโรงเรียนคุณธรรม  
เขตตรวจราชการที่ ๑๐  ได้นํามาทดลองใช้สําหรับการนิเทศโรงเรียนในโครงการในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ซึ่งประกอบด้วย การประเมินตนเอง (S: Self-assessment) การให้สารสนเทศ (P: Provide information)    
การสะท้อนความคิด (R: Reflective thinking)  การดําเนินการ (A: Action)     การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(D: Data collection) และการประเมินผล (E: Evaluation) 
 

  ๒.๒ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
   การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
    ๑) แบบสอบถามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD ฉบับศึกษานิเทศก์ ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open 
form)  (ล้วน  สายยศและอังคณา  สายยศ, ๒๒๓๖) จํานวน ๗  ข้อใหญ่ ซึ่ง ๖ ข้อแรกเป็นไปตามกรอบ
กระบวนการนิเทศทั้ง ๖ กิจกรรม ส่วนข้อที่ ๗ เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างโดย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามกรอบแนวคิด หลักการและทฤษฎีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และกรอบ
กระบวนการนิเทศโดยใช้กิจกรรมหลัก ๖  กิจกรรม   แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา    แก้ไข    ปรับปรุง 
ตามความเหมาะสม นําไปทดลองใช้กับศึกษานิเทศก์ ผู้ร่วมโครงการคุณธรรมโรงเรียน สพฐ. ในสังกัด สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ แล้วแก้ไข ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง จึงนํามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
   ๒) แบบสอบถามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD ฉบับผู้บริหารโรงเรียน แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน จํานวน ๓ ข้อ เป็นแบบเติมคํา ๒ ข้อ  
และแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  จํานวน ๑ ข้อ  
     ตอนที่ ๒ การดําเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จํานวน ๑๐ ข้อ 
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด จํานวน ๑๐  
     ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จํานวน ๒ ข้อ ลักษณะ  
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
    ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามกรอบแนวคิด หลักการ
และทฤษฎีของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กรอบกระบวนการนิเทศโดยใช้กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กรอบการบริหาร
จัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา แก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
นําไปทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๒  แล้วนํามาปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนํามาใช้รวบรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  
    ๓) แบบสอบถามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจ
ราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา  แบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 



๕๒ 

 
     ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จํานวน ๓ ข้อ เป็นแบบเติมคํา ๑ ข้อ  
และแบบตรวจสอบรายการอีก ๒ ข้อ 
     ตอนที่ ๒ การดําเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในและนอกห้องเรียน 
จํานวน ๘ ข้อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  
     ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จํานวน ๒ ข้อ ลักษณะ  
เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด  

   ๔) แบบสอบถามการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่ 
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD ฉบับนักเรียน  แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป  จํานวน ๒ ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ทั้ง ๒ ข้อ 
    ตอนที่ ๒ การดําเนินจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน จํานวน ๘ ข้อ 
เป็นแบบคําถามปลายเปิด จํานวน ๖ ข้อ และแบบตรวจสอบรายการ อีก ๒ ข้อ 
 

  ๒.๓ วิธีการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามกรอบแนวคิด หลักการและทฤษฎี
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบูรณาคุณธรรม  จริยธรรม กับกลุ่มสาระ-
การเรียนรู้ต่างๆ  แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จํานวน ๓ ท่าน  ได้แก่ ดร.สุพัชร   พันธุระศรี  ศึกษานิเทศก์ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ี ๒๐  นายไพโรจน์  พาสีราช  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์- 
สวนมอญ โรงเรียนในโครงการนําร่องโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ และนายศุภชัย  บํารุงภักดี   คุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  ซึ่งได้แต่ละท่านให้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์  (IC : Index of consistency) ( สุนีย์  เหมะประสิทธิ์, ๒๕๓๖)  
วิธีนี้ผู้เชี่ยวชาญ วิธีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาแต่ละคนจะให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 
       0  หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 
       - 1  หมายถึง   แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่วัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

แล้วนําคะแนนในแต่ละข้อมาหาค่า  IC เป็นรายข้อ ดังสูตร 

                               ∑ 

 
 

 เมื่อ       ∑  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในข้อนั้นๆ 

                                               แทน  จํานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 



๕๓ 

  การตัดสิน  ถ้าค่า    IC    0.5  แสดงว่า    ข้อคําถามนั้นเป็นตัวแทนหรือวัดจุดประสงค์หรือพฤติกรรม
ข้อนั้นจริง ก็จะคัดเลือกข้อคําถามข้อนั้นไว้  ถ้าค่า IC   0.5  ข้อคําถามข้อนั้นไม่วัดหรือไม่เป็นตัวแทนจุดประสงค์
หรือพฤติกรรมข้อนั้น ก็ควรตัดทิ้ง หรืออาจนําไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ข)   
          เมื่อแก้ไข ปรับปรุงหรือตัดออก ตามความเหมาะสม นําไปทดลองใช้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  แล้วนํามาปรับแก้ไข
อีกครั้งหนึ่ง    แล้วจึงนํามาใช้รวบรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนคุณธรรม 
ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  
   ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามกรอบแนวคิด หลักการและทฤษฎี 
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  กระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบบูรณาคุณธรรม  จริยธรรม  กับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่างๆ  การจัดกิจกรรมเริมหลักสูตรให้แก่ผู้เรียนเกี่ยวคุณธรรม จริยธรรม แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณา แก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม นําไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  แล้วนํามาปรับแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงนํามาใช้ 
รวบรวบข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ในโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  

    
๓.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเข้าไปสร้างแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ใน กูเกิล ฟอร์ม 
(Google form) แล้วทําหนังสือแจ้งเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด  แจ้งให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณธรรมตอบแบบสอบถาม  และให้คัดเลือกโรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  เขตพ้ืนที่การศึกษาละ ๒ 
โรงเรียน  แล้วให้กลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนที่ถูกคัดเลือก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียน (ตามจํานวนที่กําหนด) เข้าไปกรอกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต  
ในกูเกิลฟอร์ม โดยกําหนดให้เสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 ๓.๑  ศึกษานิเทศก์ เข้าไปตอบแบบสอบถามที่ https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2  
  ๓.๒  ผู้บริหารโรงเรียน เข้าไปตอบแบบสอบถามที่ https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3
 ๓.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปตอบแบบสอบถามที่ https://goo.gl/forms/ 
VtyLT7dfL8WnRTbE3 

  ๓.๔  นักเรียนเข้าไปตอบแบบสอบถามที่  https://goo.gl/forms/ZQxbNvAcvNoAVtBt2 

  หลังจากหมดระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 
ผ่าน กูเกิล ไดรฟ์ (Google drive) แล้วนํามาแปลผลในลําดับต่อไป 
 

๔.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลผ่านกูเกิลไดรฟ์ แล้วผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล (ล้วน สายยศและอังคณา 
สายยศ, ๒๕๓๖)  ดังนี้ 

https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2
https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3
https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3


๕๔ 

  ๔.๑  ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) นํามาหาค่าเฉลี่ย ( Average) ค่าความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
  ๔.๒  ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถาม นํามาหาค่าความถ่ีประกอบการบรรยาย (Descriptive) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 

 

  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยผ่านระบบออนไลน์   ในการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพ 
การดําเนินการและวิธีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในพ้ืนที่ 
เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เขตท่ี  ๑๐  ซ่ึงจะนําเสนตามลําดับ ดังนี้ 
 ๑. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
  ๒. สถิติและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   

๑. การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
   
           ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ ๔ กลุ่ม ได้แก่  ศึกษานิเทศก์   ผู้บริหารโรงเรียน   ครูและนักเรียน  รวมแบบสอบถามทั้งหมด 
จํานวน  ๕๔๙  ชุด ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  รวมทั้งหมด จํานวน  ๕๐๘  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๕๓ 
ของแบบสอบถามท้ังหมด  ซึ่งมีละเอียด ดังตารางที่  ๑๓   

ตารางที่ ๑๓  แสดงจํานวนแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและได้รับคืนแยกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จํานวนแบบสอบถาม ได้รับคืนคิดเป็น 
ร้อยละของทั้งหมด ทั้งหมด (N) ได้รับคืน (F) 

ศึกษานิเทศก์ ๑๕ ๑๒ ๘๐.๐๐ 
ผู้บริหารโรงเรียน ๓๐ ๒๖ ๘๖.๖๗ 

ครู ๗๒ ๖๘ ๙๔.๔๔ 
นักเรียน ๔๓๒ ๔๐๒ ๙๓.๐๖ 

    
รวมทั้งหมด ๕๔๙ ๕๐๘ ๙๓.๕๓ 

 

 

 

 



๕๖ 

๒. สถิติและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีสัญลักษณ์ของสถิติในการอธิบายผลการวิจัย 
ดังนี้ 

   ̅    แทน  ค่าเฉลี่ย  (Average) 
   F   แทน  ค่าความถ่ี (Frequency) 
   %        แทน     ค่าร้อยละ (Percentage) 
   N  แทน  จํานวนข้อมูลทั้งหมด  

๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

๓.๑  ศึกษานิเทศก์ 
   ๑) การประเมินตนเอง (Self-assessment)  
        ๑.๑)  การดําเนินการประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม  
    (๑)  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ก่อน แล้วประเมินความรู้
ความเข้าใจตนเองก่อนออกนิเทศพ้ืนที่ 
     (๒) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ เพ่ือเรียนรู้พื้นฐานเดิมของโรงเรียน
คุณธรรม(บางโรงเรียน) ประเมินความรู้ความเข้าใจตนเองก่อนออกพ้ืนที่ 
    (๓) ทดลองนิเทศบางโรงเรียนในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อน 
เพ่ือเรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนที่มีต่อโครงการและต่อตัวศึกษานิเทศก์เอง 
ประเมินการนิเทศครั้งแรก ว่าต้องปรับปรุงเทคนิค วิธีการ การนิเทศในภาคสนามอย่างไร  
    (๔) ประมินผลการนิเทศในแต่ละครั้ง  แต่ละโรงเรียนว่าประสบความสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์การนิเทศ ตามท่ีตั้งใจเอาไว้หรือไม่  เพื่อใช้เป็นข้อมูลและพ้ืนฐานในการนิเทศครั้งต่อๆ ไป 
        ๑.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แนะ คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินตนเองของโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 
    (๑) ให้โรงเรียนทําการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย (SWOT Analyze)  สภาพปัจจุบัน 
ของโรงเรียนก่อน ควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมดังกล่าว   
    (๒) นําผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย มาทําแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อทําโครงการ 
และกิจกรรมในภาคปฏิบัติ ในลําดับต่อไป  
    (๓) ประเมินทรัพยากรของโรงเรียนว่าสามารถนํามาใช้ เพ่ือสนับสนุน  
การดําเนินงานตามแผน โครงการและกิจกรรมได้มากน้อย เพียงใด  หากไม่พอจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุน 
จากชุมชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคทั่วไป (แต่อย่าบ่อยนัก) 



๕๗ 

  (๔) โรงเรียนสามารถสอบถาม ขอคําแนะนํา   ขอคําชี้แนะ จากศึกษานิเทศก์  
ได้ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็สามารถให้คําแนะนําศึกษานิเทศก์ได้เช่นกัน 
  

   ๒)  การให้สารสนเทศ (Provide information)  
        ๒.๑)  การดําเนินงานด้านสารสนเทศ ของศึกษานิเทศก์ กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม 
    (๑)  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจากแหล่งทุติยุภูมิ (Secondary Information) 
ให้มากที่สุด  
    (๒)  ลงพื้นที่จริง รวบรวมข้อมูล  ณ โรงเรียน (Primary Information)  ทั้งแบบเป็น
ทางการ (formal) และไม่เป็นทางการ (Informal)  หลากหลายวิธี เพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุดและตรงกับความเป็น
จริงมากท่ีสุด 
    (๓)  นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละโรงเรียน  
    (๔)  นิเทศ ติดตาม ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ณ  โรงเรียน เป็นรายโรงเรียน  โดยใช้
ข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นฐานในการนิเทศ 
    (๕)  ศึกษาข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมจากเว็บไซต์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ 
https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/home 
    (๖)  สร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานกิจการ ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว นวัตกรรม สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของศูนย์สื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๒ ที่ www.mrcud2.com 
        ๒.๒)  การให้สารสนเทศของศึกษานิเทศก์ ต่อผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 
    (๑)  แจ้งให้ทราบโดยหนังสือราชการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (๒)  นําเอกสารออกพ้ืนที่ไปแจกยังโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ให้โรงเรียนศึกษาจากเอกสาร
เอง 
    (๓) ส่งไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้โรงเรียนเพ่ือให้ศึกษาเอง 
    (๔)  ออกพ้ืนที่นิเทศโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ให้คําแนะนํากับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
    (๕)  แจ้งชื่อเว็บไวต์ URL แหล่งศึกษาโครงการและติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหว
การดําเนินโครงการ ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา  กรม กระทรวงฯลฯ 
    

 

 

https://sites.google.com/a/kokfuang.ac.th/moralschool/home


๕๘ 

  ๓)  การสะท้อนความคิด (Reflective thinking)  
        ๓.๑)  การสะท้อนความคิดของศึกษานิเทศก์ กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
     (๑)  สะท้อนความคิดกับเพ่ือนศึกษานิเทศก์  ในการประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทั่วประเทศ    ในการแบ่งกลุ่มย่อย  
ระดับเขตตรวจราชการ 
    (๒)  สะท้อนความคิดกับเพ่ือนศึกษานิเทศก์ ในการประชุมศึกษานิเทศก์ ของกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    (๓)  สะท้อนความคิดในการประชุม CEO ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
    (๔)  สะท้อนความคิดในการประชุม อบรม สัมมนา  ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและ
บุคลากรทงการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (๕)  สะท้อนความคิดให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
    (๖)  สะท้อนความคิดให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคคลากรทางการศึกษา ฟัง 
ในการออกพ้ืนที่เยี่ยมนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด  
    (๗)  สะท้อนความคิดให้นักเรียนฟัง ในการเยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน 

      ๓.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียน 
    (๑)  เยี่ยมนิเทศโรงเรียน รับฟังการสะท้อนความคิดของผู้บริหารโรงเรียน  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย 
      (๒)  เยี่ยมนิเทศห้องเรียน รับฟังการสะท้อนความคิดของนักเรียน 
    (๓)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งกลุ่มย่อย  
ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้มีเวทีสะท้อนความคิดสู่สาธารณชน 
    (๔)  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตตรวจราชการ ให้ผู้บริหารโรงเรียน   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้มีเวทีสะท้อนความคิดสู่สาธารณชน 
 
   ๔)  การดําเนินการ (Action)  
            ๔.๑)  การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
    (๑)  เชิญผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มาประชุมฟังคําชี้แจง  
พร้อมให้ทํากิจกรรมการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน และหาวิธีการแก้ไขคุณธรรมที่เป็นปัญหาของโรงเรียน  

 



๕๙ 

   (๒)  นําผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประสบผลสําเร็จ 
    (๓)  จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้แก่นักเรียนในสังกัด โรงเรียนละ ๑ คน  
     (๔)  คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรม จํานวน ๔  โรงเรียน เพื่อให้ทีมเคลื่อนที่เร็วคุณธรรม 
(RT) ของเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ได้มานิเทศติดตาม  
    (๕)  นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา พร้อม
เสนอแนะจุดเด่น จุดด้อย เพ่ือหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนา ให้ตรงกับสภาพบริบทของโรงเรียนนั้นๆ  
    (๖)  นํานักเรียนไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
ที่ประสบผลสําเร็จ       
        ๔.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้ 
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของศึกษานิเทศก์ต่อผู้บริหาร
โรงเรียน และครู 
    (๑)  ออกพ้ืนที่ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
แก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    (๒)  เชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเปูาหมาย 
เข้าพบ เพ่ือให้คําแนะนํา เป็นรายโรงเรียน  
    (๓)  โทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยตรง เพ่ือแจ้งข่าว ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาโดยตรง 
    (๔)  นําเอกสารเกี่ยวกับโครงการไปมอบให้โรงเรียน ให้บุคลากรในโรงเรียนศึกษาเอง  
  
   ๕)  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)  
        ๕.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์  
    (๑)  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ (Secondary data) โดยรวบรวมข้อมูล 
ด้านบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูลจํานวนนักเรียนจากกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และข้อมูลอื่นๆ จากกลุ่มอํานวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (๒)  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผ่านโทรศัพท์ ซึ่งส่วนมากในปัจจุบันจะใช้
เป็นแบบมือถือมากที่สุด  

    (๓)  การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางไปรษณีอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งจะใช้ในกรณี 
ที่จัดส่งเอกสารที่เป็นใหญ่  
     

 



๖๐ 

   (๔)  เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบสารบรรณหนังสือราชการอิเล็กทรอนิสก์ (AMSS)  
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (๕)  เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการออกพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยตรง  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน  คุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
หรือเจ้าของข้อมูลโดยตรง   เยี่ยมห้องเรียนสัมภาษณ์  สอบถามนักเรียนโดยตรง  สอบถามบุคคลในชุมชนระแวง
ใกล้โรงเรียน เป็นต้น 

       ๕.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูของศึกษานิเทศก์ 
     (๑)  ออกพ้ืนที่นิเทศ  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย  ให้คําแนะนําผู้บริหารโรงเรียน  คุณครู 
และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ  ให้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
กิจกรรมโดยทําแฟูมกิจกรรม สําหรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยเฉพาะ  รวบรวมแผน โครงการ กิจกรรม 
ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆ  ลงในแฟูม เพื่อสะดวกในการสืบค้น เก็บรวบรวม และนําเสนอโครงการ 
    (๒)  แนะนําให้เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงในคอมพิวเตอร์  
ฮาร์ดไดรฟ์สํารองข้อมูล แผ่น CD หรอื DVD ฯลฯ ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานและสะดวกในการนํามาใช้งาน 
ในโอกาสต่อไป 
    (๓)  แนะนําผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์  เฟสบุค   ไลน์ และจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงทางวิทยุท้องถิ่นชุมชน เป็นต้น  
   ๖)  การประเมินผล (Evaluation) 
         ๖.๑)  การดําเนินการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
    (๑)  ประเมินสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
โดยประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง เป็นรายโรงเรียน 
    (๒)  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เพื่อประเมินสภาพที่แท้จริง (Authentic assessment)   
ณ   โรงเรียนเปูาหมายที่ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือเพ่ือศึกษาเป็นรายกรณีศึกษา (Case study)  
    (๓)  มอบหมายโครงการหรือกิจกรรมให้โรงเรียนดําเนินการตามความเหมาะสมกับ
สภาพบริบทของทรัพยากรของแต่ละโรงเรียน แล้วออกพ้ืนที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
โครงการ  ณ  โรงเรียนเปูาหมายเป็นระยะๆ  
    (๔)  ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษา โดยใช้
เกณฑ์ตามท่ีกําหนด หรือมาตรฐาน หรือตัวบ่งชี้ ทั้งนี้แล้วแต่ละโครงการให้ทําการประเมินในรูปแบบใด ถ้าไม่มี
เกณฑ์ประเมินให้ ก็สร้างเครื่องมือประเมินผลขึ้นเอง   ทั้งนี้โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นตัวกําหนดเครื่องมือประเมิน  
เพ่ือวัดผลผลิตของโครงการ (Output) เมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 



๖๑ 

         ๖.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู ของศึกษานิเทศก์ 
    (๑)  แนะนําให้โรงเรียนประเมินสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
ก่อนดําเนินโครงการโดยใช้  ๔ M ได้แก่ คน (Man)  เงินหรืองบประมาณ (Money)  วัสดุ (Material)   การจัดการ
(Management) ประเมินว่าสิ่งใดโรงเรียนมีพร้อม สิ่งใดโรงเรียนขาดแคลน สิ่งใดจําเป็นเร่งด่วน สิ่งใดสําคัญท่ีสุด
หากไม่มีแล้วทําให้โครงการดําเนินต่อไปไม่ได้แน่นอน  
     (๒) ให้โรงเรียนขอรับคําแนะนําจากศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรจากสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในสังกัด เพ่ือช่วยเหลือในเบื้องต้นในสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วน เพื่อให้โครงการดําเนินการในเบื้องต้นไปได้ 
    (๓)  แนะนําให้โรงเรียนทําการประเมินตนเองระหว่างดําเนินโครงการ เพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
    (๔)  เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการแล้ว ให้โรงเรียนทําการประเมินผลสําเร็จ 
ของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการปฏิบัติที่ดี (Best practice) จากโครงการ คือ อะไร  อะไร 
ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  อุปสรรคปัญหาที่ทําให้โครงการไม่สําเร็จ  คือ  อะไร   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหากดําเนิน
โครงการต่อไป ต้องทําอย่างไรบ้าง จึงจะประสบผลสําเร็จ  

     ๗)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
             ๗.๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
     (๑)  เนื่องจากโรงเรียนในโครงการมีมาก แต่ผู้รับผิดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีน้อย การจะให้นิเทศได้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องยากมาก ดังนั้นจึงเป็นการนิเทศได้เฉพาะ
โรงเรียนเปูาหมายรายกิจกรรม 
    (๒)   ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งคณะกรรมการ
ออกเป็นชุดๆ ละ  ๒  -  ๔  คน  ให้รับผิดชอบนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน  
อาจเป็นชุดละ ๑ กลุ่มเครือข่ายหรือ ๒ - ๓ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต่อ ๑ ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนคณะกรรมการ
นิเทศ 
    (๓)  ประชุมชี้แจงให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่านทราบ เข้าใจโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเครื่องมือนิเทศโรงเรียนคุณธรรมขึ้น เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบราย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศและเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนนั้นๆ   
      (๔)  สร้างครูแกนนําคุณธรรมโรงเรียนละ ๑ คน ให้ทําหน้าที่ ให้คําแนะนํา  
ให้คําปรึกษา นิเทศคณะครูในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง ลักษณะคล้ายทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT)  คุณธรรมระดับ 
เขตตรวจราชการ  

 



๖๒ 

       ๗.๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
     (๑)  ควรดําเนินการในลักษณะบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยทั่วไป  
ไม่ใช่โครงการพิเศษ ไม่ใช่โครงการใหม่ 
    (๒)  ดูเนื้อหาหลักของโครงการ  คือ  การนําเอาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล 
ในโรงเรียน ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มาแก้ไขให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ในทางบวก โดยใช้โครงงาน ซึ่งดูแล้วไม่น่าจะยาก แต่ทําจริงยาก เพราะพฤติกรรมบางอย่างทํามานานจนชิน
กลายเป็นนิสัยที่แก้ไขยาก 
    (๓) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในแต่ละครั้ง  
ในระดับเขตตรวจราชการหรือระดับประเทศ  ควรสรุปวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ของแต่ละโรงเรียนเผยแพร่
เป็นเอกสารหรือบนเว็บไซต์ ให้โรงเรียนต่างๆ ได้นําไปทดลองใช้ 
 

  ๓.๒  ผู้บริหารโรงเรียน 
         ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนคุณธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
   ๑) จํานวนนักเรียน  
    ๑.๑) โรงเรียนประถมศึกษา(เปิดสอนถึงชั้นป.๖) มีนักเรียนโดยเฉลี่ย  ๙๙ คน  
   ๑.๒) โรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอนถึงชั้น ม.๓) มีนักเรียนโดยเฉลี่ย ๒๘๐  คน 
    ๑.๓)  โรงเรียนมัธยมศึกษา (เปิดสอนถึงชั้น ม.๖) มีนักเรียนโดยเฉลี่ย ๕๙๗ คน 
   ๒)  จํานวนครู 
    ๒.๑) โรงเรียนประถมศึกษา(เปิดสอนถึงชั้นป.๖) มีครูโดยเฉลี่ย   ๗  คน  
   ๒.๒) โรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอนถึงชั้น ม.๓) มีครูโดยเฉลี่ย  ๒๐  คน 
    ๒.๓)  โรงเรียนมัธยมศึกษา (เปิดสอนถึงชั้น ม.๖) มีครูโดยเฉลี่ย ๕๐ คน 
         ตอนที่ ๒  การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
   ๑)  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่  
      ๑.๑)   สร้างวินัย ใฝุพอเพียง พร้อมเพรียงอาสา 
    ๑.๒)   สามัคคี มีวินัย ใส่ใจความพอเพียง 
    ๑.๓)   ความมีวินัย 
    ๑.๔)   ความรู้คู่คุณธรรม 
    ๑.๕)   อยู่อย่างพอเพียง 
    ๑.๖)   มารยาทงาม 
    ๑.๗)   รับผิดชอบดี มีวินัย จติอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง 
    ๑.๘)   ความรับผิดชอบ ความกตัญญู ความพอเพียง 
    ๑.๙)   วินัยดี มีความรับผิดชอบ น้อมนําความพอเพียง 
   ๑.๑๐) ความพอเพียง ความกตัญญู ความรับผิดชอบ 



๖๓ 

 
     ๑.๑๑) ยิ้มง่ายไหว้สวย 
     ๑.๑๒) มีวินัย ไฝุคุณธรรม เลิศล้ําวิชาการ 
     ๑.๑๓) มีวินัย ใฝุคุณธรรม 
    ๑.๑๔) เรียนดี ปัญญาเลิศ 
    ๑.๑๕) มีวินัย มีความรับผิดชอบ เน้นจิตสาธารณะ 
   ๒)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก จําแนกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
    ๒.๑) พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ดังนี้   
     (๑)   มีวินัย  
     (๒)   รู้พอเพียง  
     (๓)   ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
     (๔)   มาทํางานตรงเวลา ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
    (๕)   ความอดทน 
    (๖)   ถูกต้องเป็นธรรม 
    (๗)   มีจิตอาสาและเสียสละ เขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนา 
    (๘)   นักเรียนทําความเคารพครูและผู้ใหญ่ 
    (๙)   เสียสละ รับผิดชอบ พอเพียง 
    (๑๐) บริหารมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
     (๑๑) ตรงต่อเวลา/รับผิดชอบต่องานการบริหารโรงเรียน 
     (๑๒) ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีเหตุผล รอบคอบ โดยคํานึงถึง 
ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน  
     (๑๓) ดูแลช่วยเหลือพ่อแมีและผู้มีพระคุณ  
      (๑๔) ดูแลและอนุรักษ์สถานที่ในบวร  
        (๑๕) บริหารงานด้วยความโปร่งใส  
     (๑๖) ดูแลและใส่ใจบุคลากรในโรงเรียน 
     (๑๗) มีความติดตามดูแลเสริมแรงทางบวกในการจัดกิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 
     (๑๘) ถือศีลห้า 
     (๑๙) ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน 
      (๒๐) อุทิศตนเพ่ืองาน เสียสละ 
     (๒๑) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตรงต่อเวลา 

 

 



๖๔ 

   ๒.๒)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีดังนี้ 

   (๑)   มีวินัย รู้พอเพียง นํากิจกรรมจิตอาสาสู่นักเรียน 
     (๒)   ขยัน สอนตรงตามหลักสูตร มีความสามัคคี 
     (๓)   ความเสียสละ 
     (๔)   หน้าที่ ความรับผิดชอบ มีเมตตาต่อศิษย์ 
     (๕)   มีจิตวิญาณในความเป็นครู 
     (๖)   เคารพซึ่งกันและกัน อ่อนน้อม 
        (๗)   รับผิดชอบ 
     (๘)   ครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอนและสั่งสอนศิษย์
ด้วยความรักความเมตตาเพ่ือให้ลูกศิษย์ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๙)    ตรงต่อเวลา/ส่งงานตามเวลาที่กําหนด/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน
กับนักเรียน 
     (๑๐)  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักประมาณ    
       (๑๒)  ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ 
     (๑๓) ความขยัน หมั่นเพียร ตั้งใจทํางานเพ่ือเด็ก 
     (๑๔) ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลา อุทิศเวลาให้กับราชการ 
    ๒.๓)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน มีดังนี้ 
      (๑)   มีวินัย รู้จักพอเพียง มีจิตอาสา 
     (๒)   มีความรับผิดชอบ มีวินัย อดออม 
     (๓)  จิตอาสา 
     (๔)  เรียนดี มีคุณธรรม 
     (๕)  มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบ 
     (๖)  มีสัมมาคารวะ 
     (๗)  รับผิดชอบ พอเพียง 
     (๘)  นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในสังคม
ได้ 
      (๙)  นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา/ส่งงานตามท่ีครูมอบหมาย/ตั้งใจเรียน/ผล
การเรียนดีขึ้น 
      (๑๐)  ประหยัด และมีเงินออม  
      (๑๑)  ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล  
     (๑๒)  ดูแลพอ่แม่ ผู้สูงอายุในครอบครัว ในชุมชน  
     (๑๓)  ทํางานบ้านช่วยพ่อแม่  



๖๕ 

   (๑๔) ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ในบวร  
     (๑๕) ส่งงานทันเวลา  
     (๑๖) ไม่ลอกการบ้าน  
     (๑๗) ทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย 
     (๑๘) มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ 
     (๑๙) เชื่อฟังคําสอนของครู 
     (๒๐) รักโรงเรียน รักท้องถิ่น 
      (๒๑) ขยัน ตั้งใจเรียน 
     (๒๒) แต่งกายถูกระเบียย มาโรงเรียนตรงเวลา  
  ๓) กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว มีดังนี้ 
     (๑)   กิจกรรมวิถีพุทธ 
     (๒)   กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ  
    (๓)   กิจกรรมกองทุนจิตอาสา 
    (๔)   โรงเรียนปลอดขยะ การออม กิจกรรมหน้าเสาธง 
    (๕)   โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
    (๖)   โรงเรียนสีขาว  
    (๗)   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
    (๘)   กิจกรรมวันสําคัญ  
    (๙)   ศึกษาธรรมะสอบนักธรรม  
    (๑๐) กิจกรรมคัดแยกขยะ 
    (๑๑) ออมทรัพย์  
    (๑๒) การปลูกผักสวนครัว  
    (๑๓) รักความสะอาด 
    (๑๔) กิจกรรมสวดมนต์ไว้พระทุกวันศุกร์ สวดมนต์ทํานองสรรญะ ทําบุญ 
ตักบาตรทุกวันพระ 
     (๑๕) โครงงานคุณธรรม คุณธรรมสู่ชั้นเรียน ค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
     (๑๖) กิจกรรมเด็กหัวอ่อน  
     (๑๗) กิจกรรมธนาคารขยะ  
     (๑๘) กิจกรรมมือถือสร้างความดี 
     (๑๙) วงดนตรีลูกทุ่ง 
     (๒๐) กีฬาสานฝันเพ่ืออาชีพ 

 



๖๖ 

   (๒๑) เศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงไก่ไข่/เพาะเห็ด/ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้) 
     (๒๒) จัดทําคุณธรรม อัตลักษณ์ และประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
    (๒๓)  จัดทําโครงการคุณธรรมในทุกชั้นเรียน และปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม  
      (๒๔) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน นําเสนองานโรงเรียนคุณธรรม 
     (๒๕) กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย  
       (๒๖) กิจกรรมครอบครัวไทยอุ่นไอรัก 
     (๒๗) กิจกรรมสวดมนต์เย็นวันศุกร์ 
     (๒๘) เข้าค่ายธรรมนักเรียน  
     (๒๙) อบรมครูแกนนํา  
     (๓๐) นํานักเรียนบางส่วนไปจําศีลทุกวันพระ ในช่วงเข้าพรรษา 
     (๓๑) ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจ  
     (๓๒) อบรมนักเรียน 
    (๓๓) อบอรมธรรมมะ 
    (๓๔) ถอดรองเท้าสวยด้วยมือเรา  
    (๓๕) ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาห้องน้ํา  
    (๓๖) ขยะดีมีคุณค่า 
    ๔)  เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน มีดังนี้ 
      (๑)   Best Practice 4H วิถีพุทธ วิถีไทย  
      (๒)   วิจัยโรงเรียนสุจริต  
     (๓)   ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม  
     (๔)   โครงการวินัยดีเป็นศรีแก่ตน  
      (๕)   โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ  
     (๖)   โครงการออมวันละนิดจิตแจ่มใส 
       (๗)   นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน  
      (๘)   เวรทําความสะอาดประจําวัน  
             (๙)   เข้าวัดวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
        (๑๐) โครงงานคุณธรรม 
      (๑๑)  ค่ายคุณธรรม 
      (๑๒) ทํากระปุกออมสิน 
      (๑๓) ผักปลอดสารพิษการแยกขยะ 
     (๑๔) เทปบันทึกเสียงสวดมนต์  



๖๗ 

   (๑๖) แผ่นซีดีการทําความเคารพ 
     (๑๗) โรงเรียนดี ๕ วิถี PLC&PDCAสู่โรงเรียนคุณธรรมทั้งระบบ โครงงาน 
และการถอดบทเรียน 
      (๑๘) กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ  
      (๑๙) กิจกรรมเด็กหัวอ่อน 
     (๒๐) กิจกรรมของหายได้คืน 
    (๒๑) สร้างยุทธศาสตร์ใหม่สู่ความสําเร็จ คือ ๑ ต ๓ พ ๑ ย  
คือ ตระหนัก เพ่ิม พัฒนา เผยแพร่และยั่งยืน  
     (๒๒) ใช้แนวทางการดําเนินงานแบบใหม่ โดยใช้นวัตกรรม โมเดล ๓ A คือ 
Analysis Awareness Action  
         (๒๓) สร้างเทคนิคการทํางานแบบใหม่ด้วย ๔ ช คือ ชง เชื่อม ใช้ เช็ค 
     (๒๔) จัดทําสื่อวีดิทัศน์รูปแบบการไหว้ต่างๆ  
              (๒๕) จัดทําปูายนิเทศ  
    (๒๖) การสาธิตของตัวแทนนักเรียน 
     (๒๗) จดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักคุณธรรม  
               (๒๘) ให้นักเรียนแต่งชุดขาวทุกวันพุธ  
                 (๒๙) นํานักเรียนสวดมนตร์ยาวทุกวันศุกร์ 
     (๓๐) อบรมนักเรียนแกนนํา 
       (๓๑) ประชาสัมพันธ์ทาง Social media 
     (๓๒) ผู้ก่อการดีชวนน้องพ่ีทําดีถวายในหลวง  
        (๓๓) ดอกไม้แบ่งบุญ ถวามความดีเพ่ือพ่อ  
     (๓๔) งานหนูเปลี่ยนไปใส่ใจโรงเรียน 
   ๕)  การนิเทศภายในเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้  
     (๑)  โดยการร่วมประชุมวางแผนในการดําเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อม
ทั้งสนับสนุน แนะนํา และติดตาม 
      (๒)  ติดตามในการประชุมประจําเดือน สังเกต พฤติกรรม ครู นักเรียน 
สอบถาม แนะนํา 
     (๓)  นิเทศอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง สังเกตพฤติกรรมของเด็กและครู 
     (๔)  ติดตาม เร่งรัด พาคิด พาทํา 
     (๕)  ประชุมครูทุกเดือนแบบPLC 
     (๖)  ติดตามนิเทศในชั้นเรียน นิเทศกลุ่มใหญ่ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
      (๗)  ประชุม เยี่ยมชั้นเรียน ตรวจแฟูมคุณธรรมชั้นเรียน 



๖๘ 

 
     (๘)  ออกนิเทศติดตามการจะทําโครงงานคุณธรรมประจําโรงเรียนทุกๆเดือน
เดือนละ ๑ ครั้ง 
     (๙)  ประชุมติดตามการดําเนินงาน แนะนําการดําเนินงานในละขั้นตอน 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมกิจกรรมให้เหมาะกับสภาวะปัจจุบัน 
       (๑๐) โดยการออกติดตามในทุกระดับชั้นเรียนและร่วม AAR เพ่ือนําปัญหา 
มาแก้ไขร่วมกันในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
     (๑๑) ผู้อํานวยการกํากับติดตามนิเทศกิจกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงให้คําแนะนําและ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
     (๑๒) ชี้แจงให้ครูดําเนินการตามโครงการในการประชุมครู ให้นักเรียนจัดปูาย
นิเทศเก่ียวกับโครงการ อบรมหน้าเสาธงทุกวัน 
     (๑๓) ประชุมบุคลากร อบรมนักเรียน ทําตัวเป็นแบบอย่าง 
    (๑๔) ประชุมบุคลากร อบรมนักเรียน   ตรวจปูายนิเทศ 
     (๑๕) ผู้บริหารนิเทศโดยใช้กระบสนการ PLC โดยมีการประชุม 
หลังเลิกเรียนทุกวันอังคาร 
   ๖)  การประเมินผลเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
     (๑)   ประเมินตามข้ันตอนของแต่ละโครงการ และกิจกรรมนั้นๆ  
ตามตัวชี้วัดที่กําหนด 
     (๒)   สอบถาม สังเกตุ มอบหมายครูรับผิดชอบ 
     (๓)   สังเกต สัมภาษณ์ 
     (๔)   รายงานโครงการ 
      (๕)   ตอบแบบสอบถาม 
     (๖)   ประเมินสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ตอบแบบสอบถามจากครู 
และผู้เรียน ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
      (๗)  ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน นิเทศ สังเกตพฤติกรรม 
     (๘)  สอบถามและประเมินผลด้วยการสังเกตการจัดกิจกรรมของครู 
และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
       (๙)  จัดให้มีเวทีการแสดงผลงานของนักเรียน เช่น การแข่งขันดนตรี กีฬา 
       (๑๐) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
      (๑๑) ถอดบทเรียนจากการทํากิจกรรม 
     (๑๒) สังเกตพฤติกรรมการไหว้ของครู นักเรียน 
       (๑๓) ดูผลงานจากปูายยนิเทศ โครงงานนักเรียน 



๖๙ 

   (๑๔) สอบถามในการประชุมบุคลากร  
     (๑๕) เดินตรวจรายห้องเรียน 
     (๑๖) สอบถามครู สอบถามนักเรียน ดูผลงานเอกสาร โครงงาน 
    (๑๗) ได้มีการสรุปผลการดําเนินโครงการและสรุปเล่มโครงงาน 
ที่เกิดจากโครงการ 
   ๗)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน มีดังนี้ 
      (๑)   สภาพแวดล้อม บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ 
     (๒)   ความสามัคคีของบุคลากร ความร่วมมือ ตระหนัก 
     (๓)   ความเอาใจดําเนินการอย่างต่อเนื่องของบุคลากร  
     (๔)   ความร่วมมือของคณะครู ชุมชนมีส่วนร่วม 
     (๕)   ความเอาใจใส่ ติดตาม แก้ไข และสรุป 
     (๖)   ครูทําเป็นแบบอย่าง ครูอบรมชี้แนะอย่างต่อเนื่อง 
     (๗)   แผนงาน โครงงาน ครูและบุคลากร 
     (๘)   ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารคุณครูและนักเรียนที่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างคนดีให้เกิดข้ึนในสังคม 
     (๙)   ด้านผู้บริหาร ส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรม 
     (๑๐) ด้านครู ลงมือปฏิบัติสู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง 
          (๑๑) ด้านผู้เรียนให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
       (๑๒) บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสามัคคี  
ร่วมลงมือทํา ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา  
     (๑๓) มีกระบวนการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ที่ชัดเจน  
       (๑๔) ครอบครัวชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายให้ความสนใจสนับสนุน  
สงเสริม 
     (๑๕) ความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง  
          (๑๖) ปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรม  
       (๑๗) การลงมือปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 
      (๑๘) ผู้บริหารโรงเรียนเข้าใจโครงการ นําไปทําจริงที่โรงเรียน ครูสนใจเอาใจใส่ 
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นที่สนใจของนักเรียน 
     (๑๙) บุคลากรมีความตั้งใจ 
      (๒๐) ผู้บริหารให้ความสนใจสม่ําเสมอ 

 



๗๐ 

       (๒๑) ชุมชนให้ความร่วมมือ 
     (๒๒) ความตั้งใจทําจริงจังของคุณครูและนักเรียน 
     (๒๓) ความเอาใจใส่ของผู้บริหาร 
      (๒๔) ความตั้งใจของครูในการทํากิจกรรม  
      (๒๕) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
    ๘)  กิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีดังนี้ 
     (๑)  ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มานิเทศตั้งแต่ระยะก่อนดําเนินการ 
ระหว่าง และหลังดําเนินการ 
       (๒)   ตรวจเยี่ยม แบบสอบถาม แบบนิเทศ 
     (๓)   ใช้แบบสอบถาม 
     (๔)   ภาพถ่าย  
        (๕)   รายงานผ่านระบบออนไลน์ 
     (๖)   การกํากับติดตามนิเทศ การแจ้งแนวปฏิบัติ 
     (๗)   ตอบแบบประเมิน 
     (๘)   ศึกษานิเทศออกเยี่ยมโรงเรียน ประกวดโครงงานคุณธรรม  
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
     (๙)   นิเทศติดตามกิจกรรม 
      (๑๐) ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม 
       (๑๑) ให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพ่ือให้โรงเรียนโรงเรียนจัดกิจกรรมและ
พัฒนาโครงงานได้อย่างต่อเนื่อง 
     (๑๒) ศึกษานิเทศกผ์ู้รับผิดชอบออกมาให้คําแนะนํานิเทศติดตาม  
         (๑๓) จัดให้มีการนเสนอผลงาน 
           (๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิออกมาให้คําแนะนํา 
        (๑๕) ได้รับคําแนะนํา ให้ความรู้อย่างสม่ําเสมอ  
           (๑๖) ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแบบ  
            (๑๗) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนอื่น 
     (๑๘) อบรมผู้บริหารและครูแกนนําคุณธรรม  
      (๑๙) พาไปศึกษาดูงานโรงเรียนตัวอย่างที่ จ.สมุทรปราการและ จ.จันทบุรี  
     (๒๐) ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๒๐ มานิเทศ และทีม RT คุณธรรม  
เขตตรวจ ๑๐ มานิเทศ 

 

 



๗๑ 

    (๒๑) ศึกษานิเทศก์ จาก สพม.๒๐ มานิเทศ และ จากเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
มานิเทศ 
     (๒๒) ได้รับการนิเทศจากท่าน ศน.ที่รับผิดชอบ  
        (๒๓) การให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ  
       (๒๔) การให้กําลังใจคณะครูและนักเรียน 
   ๙)  อุปสรรค ปัญหา ที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไม่บรรลุเปูาหมาย  
มีดังนี้ 
      (๑)   ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน 
      (๒)   งบประมาณไม่เพียงพอ 
        (๓)   ระยะเวลาบางอย่างดูเร่งรัดไป เพ่ิงรับนโยบายไปปฏิบัติ  
แต่ผู้บังคับบัญชาอยากให้รายงานผลแล้ว 
     (๔)   ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ ยังไม่พร้อมและเพียงพอ 
      (๕)   ครูไม่เอาใจใส่ 
           (๖)   นักเรียนขาดความรับผิดชอบ  
      (๗)   ครูไม่ติดตามผล 
      (๘)   ความไม่ชัดเจนในแนวทางการดําเนินงาน  
      (๙)   ขาดการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
        (๑๐) ครูมีภาระงานมาก 
     (๑๑) ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องโครงการดูแลเด็กนักเรียนระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง 
     (๑๒) กระบวนการดําเนินงานยังไม่เป็นไปตามที่วางแผนที่กําหนดไว้  
                      (๑๓)  ขาดงบประมาณในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
                       (๑๔)  ครู นักเรียน ยังให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ เนื่องจากโรงเรียน 
มีกิจกรรมมากเกินไปจากหน่วยงานต่างๆ 
       (๑๕) เนื่องจากนักเรียนมาจากหลายครอบครัว พฤติกรรมมีหลากหลายรูปแบบ    
                           (๑๖) ปัญหาความยากจนในครอบครัว และการขาดความอบอุ่น 
ในครอบครัว  
                  (๑๗) นักเรียนบางคนยังขาดความตระหนักในการร่วมกิจกรรม 
           (๑๘) ความแตกต่างด้านพฤติกรรมระหว่างบุคคล  
       (๑๙) ความเอาใจใส่ต่อกิจกรรม 
      (๒๐) มีหลายโครงการไป โรงเรียนไม่รู้จะทําโครงการไหนก่อนหลัง 
        (๒๑) เป็นโครงการนามธรรมต้องมาแปลออกเป็นกิจกรรมให้นักเรียนทํายาก  



๗๒ 

    (๒๒) ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย จากหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป  
    (๒๓) บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในบางโครงการ  
    (๒๔) ทรัพยากรสนับสนุนไม่เพียงพอ 
    (๒๕)  ผู้ปกครองไม่ช่วยอบรม 
    (๒๖) โครงการที่ สพม. สพฐ. ให้ทํามีมากไป    

  ๑๐) สิ่งที่ต้องการได้รับการการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป. / สพม. สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ 
      (๑)   บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ  
      (๒)   งบประมาณสนับสนุนพอประมาณ 
      (๓)   สื่ออุปกรณก์ารสอนสนับสนุน 
      (๔)   การดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวร 
        (๕)   ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ 
        (๖)   การนิเทศ ติดตามให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ 
      (๗)   ต้องการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม 
       (๘)   อุปกรณ์ในการแยกขยะ 
       (๙)   สื่อการเรียนรู้คุณธรรม  
       (๑๐) การอบรมครูผู้สอนความรู้อย่างต่อเนื่อง 
       (๑๑) สนับสนุนงบประมาณอบรมนักเรียน 
         (๑๒) คู่มือแนวทางการดําเนินงาน  
     (๑๓) เอกสารในการจัดกิจกรรม 
     (๑๔) วิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้คําแนะนํา 
     (๑๕) จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
       (๑๖) อบรมเทคนิควิธีการเฉพาะทางสําหรับโครงการ 
       (๑๗) การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครู นักเรียน และชุมชน      

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
      (๑)   ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณ 
      (๒)   มีความตั้งใจ นําเสนอตัวอย่างที่ดีๆ มากกว่า ดูเอกสาร 
      (๓)   อยากให้ สพป. กํากับติดตามให้มากกว่านี้ 
     (๔)   กําหนดปฏิทนิและออกเยี่ยมนิเทศติดตามปฏิทินกําหนด 
     (๕)   การพัฒนาการจัดทํากิจกรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กอย่างแท้จริง 



๗๓ 

   (๖)   การนิเทศติดตามการดําเนินงานเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการเริ่มต้นของโรงเรียน
ใหม่ ที่พ่ึงเข้าร่วมโครงการ การชี้แนะแนวทางในการดําเนินงานให้ตรงประเด็นมากข้ึน ไม่หลงทาง 
     (๗)   ควรออกนิเทศติดตามเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ 
     (๘)   อยากให้หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ามากํากับ ติดตาม และให้
คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ 
    (๙)   ควรนิเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
    (๑๐) จัดกิจกรรมนิเทศที่ต้องกับความต้องการของผู้นิเทศ 
  ๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวการการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
        (๑)   ควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง อย่างยั่งยืน 
      (๒)   เรื่องคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง  
ควรมีการสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน  
      (๓)  หน่วยงานที่รับผิดชอบมีเปูาหมายร่วมกันทุกโรงเรียนและอบรม 
ครูที่รับผิดชอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
      (๔)   มีเปูาหมาย แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
      (๕)   ควรมีการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กท้ังภายในจิตใจและภายนอก 
     (๖)   เป็นโครงการที่ดีและควรให้มีการดําเนินการต่อไป เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียน 
ได้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดี ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในอนาคต 
      (๗)   ควรสร้างความเข้าใจให้ควรตระหนักและพูดคุยกันอย่างเสมอในองค์กร 
      (๘)   อยากให้ทํากิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 
      (๙)   ดี แต่ควรทําในลักษณะบูรณาการกับโครงการอ่ืนและการเรียนการสอน
ปกติ 
     (๑๐) ควรหานวัตกรรมและทรัพยากรมาสนับสนุนโครงการ 
        
    ๓.๓  คร ู
   ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
    ๑)  ประสบการณ์การสอน โดยเฉลี่ย ๑๓.๐๔  ปี มากท่ีสุด ๓๒ ปี น้อยที่สุด ๒ ปี 
    ๒)  ระดับชั้นที่สอน ระดับชั้นที่สอน สอนช่วงชันที่ ๑ (ป.๑-๒) ร้อยละ ๒๙.๑๗   
สอนช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔–๖) ร้อยละ ๒๐.๘๓   สอนช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) ร้อยละ ๒๐.๘๓ สอนช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖) 
ร้อยละ ๒๐.๘๓  สอนช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที่ ๒ ร้อยละ ๔.๑๗ สอนช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ ร้อยละ ๔.๑๗  
    ๓)  การเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนําหรือครูแกนนําโรงเรียนคุณธรรม มีครูผ่าน
การอบรมเป็นวิทยากรแกนนําโรงเรียนคุณธรรม ร้อยละ ๕๘.๓๓  ไม่ผ่านการอบรม ร้อยละ ๔๑.๖๗ 

 



๗๔ 

  ตอนที่ ๒ การดําเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน 
    ๑)  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้ดําเนินการ
ดังนี้ 
     (๑)   อบรมนักเรียนแกนนํา  
     (๒)   อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน  
       (๓)   นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ห้องเรียน 
     (๔)   ค้นหาที่มาของปัญหาและสาเหตุ  
     (๕)   ประชุมชี้แจง  
     (๖)   ร่วมจัดทําโครงการ  
     (๗)   ใช้กระบวนการ PLC ทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง  
รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน 
      (๘)   ศึกษาเอกสาร  
     (๙)   สอบถามโรงเรียนที่เป็นแกนนํา  
     (๑๐) กําหนดการขับเคลื่อนและการประเมิน 
     (๑๑) ผู้บริหารประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจง ทําความเข้าใจ
และหาข้อสรุปอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน และแต่งตั้งครูประสานงานคุณธรรมในแต่ละข่วงชั้นและสายชั้น  
       (๑๒) ครูที่ได้รับมอบหมายประชุมนักเรียนหัวหน้าห้องเรียนทุกห้องเพ่ือทํา
ความเข้าใจและหาข้อสรุปอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน  
      (๑๓) ผู้บริหารและคณะครูประชุมหลอมรวมอุดมการณ์คุณธรรมของครูและ
ของนักเรียน ให้เป็นอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน  
       (๑๔) แจ้งให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนทราบเกี่ยวกับอุดมการณ์คุณธรรม
ของโรงเรียน  
      (๑๕) ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมประชุมแนวทางและ
วิธีดําเนินการจัดกิจกรรมตามอุดมการณ์คุณธรรมของโงเรียน  
        (๑๖) ดําเนินการตามกิจกรรมทั้งในระดับโรงเรียนและในแต่ละสายชั้น 
     (๑๗) ประชุมชี้แจงคณะครูช่วยกันเสนอกําหนดอัตลักษณ์แล้วคัดเลือก 
อัตลักษณข์องโรงเรียน 
       (๑๘) โรงเรียนได้เลือก ยิ้มง่าย ไหว้สวยเป็นอัตลักษณ์  
       (๑๙) โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนเช่น โครงการครอบครัวไทย
อุ่นไอรัก  
        (๒๐) โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
      (๒๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์การไหว้ที่ถูกต้อง  



๗๕ 

   (๒๒) ให้นักเรียนเรียนปฏิบัติการไหว้ การยิ้มสวย กิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน  
       (๒๓) ส่งเสริมให้คณะครู นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิดเป็นความเคยชิน 
      (๒๔) ปลูกฝั่งและนําปฏิบัติเข้ามาใช้ ในชีวิตประจําวัน  
       (๒๕) สอนให้รู้จักคุณธรรม จริยธรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน  
      (๒๖) ส่งเสริมการทําความดี 
     (๒๗) ประสัมพันธ์หน้าเสาธง  
               (๒๘) จัดปูายนิเทศ  
           (๒๙) ประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวโรงเรียน 
      (๓๐) ให้นักเรียนหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
       (๓๑) ให้ศึกษาจากเอกสารที่ครูเตรียมให้ 
       (๓๒) สอนในชั้นเรียน  
        (๓๓) แจกแผ่นพับ  
        (๓๔) สร้างนักเรียนแกนนําไปขยายผลต่อ 
     (๓๕) กิจกรรม Home room 
     ๒)  การสร้างนักเรียนแกนนําคุณธรรมในโรงเรียน ได้ดําเนินการดังนี้ 
      (๑)   คัดเลือกนักเรียนแต่ละชั้นเพื่อเข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนํา  
      (๒)   อบรมนักเรียนแกนนํา 
       (๓)   ให้นักเรียนแกนนําอบรมขยายผลให้นักเรียนทั้งโรงเรียน 
      (๔)   อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน 
      (๕)   อบรมคุณธรรม  
      (๖)   จดักิจกรรมตามโครงการ  
       (๗)   บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
      (๘)   ดําเนินการอบรมคุณธรรมต่างๆ  
           (๙)   สอดแทรกในบทเรียน  
          (๑๐) มอบหมายภาระงาน 
           (๑๑) ทํากิจกรรมพ่ีช่วยน้อง 
      (๑๒) คัดเลือกนักเรียนแกนนําร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรม แล้วให้นําไปขยายผล
ในโรงเรียน 
     (๑๓) ครูเวรประจําวันแจ้งนักเรียนที่หน้าเสาธงเก่ียวกับบทบาทของนักเรียน
แกนนําคุณธรรม 
      (๑๔) ครูผู้ประสานงานคุณธรรมประสานงานกับครูประจําชั้น  
        (๑๕) ประกาศรับสมัครนักเรียนจิตอาสา 



๗๖ 

   (๑๖) จัดอบรมให้ความรู้สภานักเรียนทุกคนเป็นแกนนําและคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนแต่ละห้อง 
      (๑๗)  คัดเลือกนักเรียนแกนนําร่วมกันด้วยความสมัครใจของนักเรียน 
ตามความเหมาะสมโดยใช้กระบวนการ PLC 
     (๑๘) นํานักเรียนเข้าร่วมโครงการต่างๆ ทั้งโรงเรียนจัดและหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้จัด  
         (๑๙) ปลูกฝั่งจิตสํานึกคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียน  
      (๒๐) นักเรียนที่เป็นแกนนํา ถ่ายทอดขยาย พฤติกรรมที่ดี 
      (๒๑) ฝึกอบรมนักเรียนการเป็นผู้ในการไหว้การยิ้มสวย  
      (๒๒) นักเรียนแกนนําเป็นตัวอย่างเปูนแบบอย่างของนักเรียนทั้งเรียน  
ให้ทุกคนปฏิบัติตาม 
     (๒๓) คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนละ ๓ คน ระดับชั้น ป.๔ ถึง ม.๓   
จัดอบรมนักเรียน ๑ วัน และเชิญประชุมทุกสัปดาห์ๆ ละ ๑ ชั่วโมง 
     (๒๔) คัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับชั้นเรียนด้วยความสมัครใจ จัดอบรม 
เข้าค่ายคุณธรรม แล้วนักเรียนมาทํากิจกรรมโครงงานตัวอย่างแก่เพ่ือนนักเรียน 
     (๒๕) ให้หัวหน้าชั้นและรองหัวหน้าชั้นตั้งแต่ ชั้น ป. ๔ ขึ้นไป มาอบรมสัปดาห์
ละ ๑ ชั๋วโมงแล้วนําไปถ่ายทอดให้เพ่ือนในชั้นฟัง 
     (๒๖) คัดเลือกนักเรียนตัวแทน อบรมนักเรียนแกนนํา ให้นักเรียนเป็นตัวแทน
ทํากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม โดยมีนักเรียนคนอ่ืนๆ ร่วมทํากิจกรรม 
     (๒๗) คัดเลือกตัวแทน อบรมกลุ่มย่อย ทดลองทําโครงงาน 
     (๒๘) อบรมนักเรียนโดยรวมพร้อมกันทั้งโรงเรียน 
     (๒๙) อบรมนักเรียนโดยรวมทั้งโรงเรียนแยกเป็นรายระดับชั้น 
      (๓๐) คัดเลือก อบรม มอบหมายงานให้ทํา 

  ๓)  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้ดําเนินการดังนี้ 
      (๑)   นําคุณธรรมแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียน 
ทําการทดลองแล้วจะเกิดคุณธรรมข้อใดพานักเรียนถอดบทเรียนด้านคุณธรรมไปพร้อมกับการเรียนการสอน 
     (๒)   ให้นักเรียนเล่านิทานคุณธรรมในวิชาภาษาไทย 
      (๓)   สอดแทรกในเนื้อหาวิชา 
      (๔)   จัดกิจกรรมก่อนเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเวลารู้ สอดแทรก 
ในการจัดการสอน 
      (๕)   บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง 
     (๖)   บริการในการจัดกิจกรรมในทุก ๘ กลุ่มสาระ 



๗๗ 

    (๗)   ถอดบทเรียนคุณธรรมจากเรื่องที่เรียน 
     (๘)   สอบถามนักเรียนว่าอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียนมีข้อความว่าอย่างไร
และนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
     (๙)   ให้นักเรียนสมัครเป็นคณะกรรมการนักเรียนแกนนําคุณธรรมประจํา
ห้องเรียนตามความสมัครใจห้องละ ๕ คน โดยมีครูประจําชั้นเป็นครูที่ปรึกษา  คณะกรรมการมีหน้าทีส่อดส่องดูแล
พฤติกรรมของเพ่ือนๆห้องเดียวกัน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แล้วคณะกรรมการนักเรียนรายงาน
พฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ครูที่ปรึกษาเพ่ือยกย่องชมเชยและแก้ไขปรับปรุงในลําดับต่อไป 
      (๑๐) ปลูกฝังให้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือในชั่วโมงเรียน 
      (๑๑) สอดแทรกคุณธรรมในทุกสาระวิชา เรียนรู้โดยการทําโครงงานในชั้นเรียน 
     (๑๒) บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     (๑๓) บูรณาการเข้ากับนิทานคุณธรรม การท่องค่านิยม ๑๒ ประการ 
     (๑๔) ให้นักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดจากการเรียนโดยโครงงานและให้ใช้หลัก
คุณธรรมเข้ามาช่วย 
     (๑๕) ให้นักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มโดยใช้หลักคุณธรรมในการสืบค้นหาความรู้ 
      (๑๖) ให้นักเรียนทํากิจกรรมโครงงานเป็นกลุ่ม 
     (๑๗) ให้นักเรียนคิดหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในโรงเรียน แล้วคิดค้นหาวิธีการ
แก้ปัญหานั้น 
     (๑๘) ให้นักเรียนทําโครงงานโดยใช้หลักคุณธรรมเข้าช่วย 
     (๑๙) ให้ทํากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ 
       (๒๐) ให้นักเรียนแก้สถานการณ์ปัญหาโดยโครงงาน 
      (๒๑) สอนไปควบคู่กับวิชาสอนปกติ     

๔)  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในชั้นเรียน ได้ดําเนินการดังนี้ 
      (๑)   ให้นักเรียนถอดบทเรียนว่าเกิดคุณธรรมใดบ้าง 
     (๒)   สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแล้วบันทึก 
     (๓)   ตามแบบประเมินของแต่ละกิจกรรม โดย การสังเกต  สอบถาม  
แบบประเมินความพึงพอใจ 
     (๔)   แบบทดสอบ 
      (๕)   สัมภาษณ์ 
      (๖)   สอบถามคณะกรรมการนักเรียนคุณธรรม นักเรียนในชั้นเรียน  
และสอบถามครูที่ปรึกษาของห้องเรียน 
     (๗)   สอบถามเพ่ือน 
      (๘)   สอบถามผู้ปกครอง 



๗๘ 

 (๙)   ดูผลงานนักเรียนจากโครงงาน 
      (๑๐) สังเกตพฤติกรรมเชิงลบที่ลดลง พฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน 
     (๑๑) ตรวจผลงานนักเรียนรายกลุ่มและรายบุคคล 
   
     ๕)  ผลที่ได้รับที่เกิดกับผู้เรียน 
        (๑)   นักเรียนเข้าใจความหมายและสามารถบอกได้ว่าพฤติกรรมใด 
เกิดคุณธรรมอะไรบ้าง 
     (๒)   นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน 
     (๓)   มีพฤติกรรมบงชี้ที่ดีขึ้น และตรงตามที่กําหนดไว้ แต่ก็ยังอยู่ในส่วนมาก 
      (๔)   นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบงชี้ที่ดีขึ้นและตรงตามที่กําหนดไว้ 
     (๕)   นักเรียนมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ 
      (๖)   นักเรียนมีระเบียบวินัยรับผิดชอบ 
      (๗)   นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น 
     (๘)   นักเรียนรักความสะอาด มีมารยาท มีวินัยดีขึ้น 
       (๙)   นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นสามารถทํางานที่มอบหมายได้สําเร็จ 
     (๑๐) มีระเบียบวินัย ทํางานส่งทันเวลา  
     (๑๑) มีจิตสาธารณะ อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุข 
     (๑๒) มีความกตัญญูต่อคุณครูและผู้ปกครอง 
       (๑๓) นักเรียนมีคุณธรรม สังเกตจากการสู่การปฏิบัติที่แท้จริง 
     (๑๔) นักเรียนมมีทัศนคติท่ีดี 
     (๑๕) นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการกราบไหว้ 
        (๑๖) นักเรียนมีทักษะแก้ปัญหาดีขึ้น 
     (๑๗) นักเรียนมีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีวินัย แก้ปัญหาเองได้ 
     (๑๘) นักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน 
     (๑๙) นักเรียนตั้งใจทํางาน มีสมาธิในการเรียนมากข้ึน 
     (๒๐) นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากข้ึน 
     (๒๑) นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น 
     (๒๒) นักเรียนมีความร่วมมือในการทํางานมากขึ้น 
     (๒๓) นักเรียนรู้หลักคุณธรรมมากขึ้น 
     (๒๔) นักเรียนสนใจทํากิจกรรมมากขึ้น 

 

 



๗๙ 

๖)  ผลที่ได้รับที่เกิดขึ้นกับครู 
       (๑)   เอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น 
     (๒)   ตระหนักในการดูแลนักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและคุณธรรม 
      (๓)   บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น สอนง่ายขึ้น 
     (๔)   บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น มีวินัย พอเพียง 
มีจิตอาสา 
     (๕)   ครูมีความเสียสละ 
     (๖)   มีความภาคภูมิใจนะสามารถนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบได้ 
     (๗)   เข้าใจการนําคุณธรรมสู่ชั้นเรียน 
      (๘)   ครูมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดีและใส่ใจกํากับดูแล
นักเรียนให้มีพฤติกรรมตามอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน 
      (๙)   สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความสามารถของนักเรียนนําไป 
ช่วยแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนได้หลายรูปแบบ 
     (๑๐) ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ  
มีความรัก ความเมตตาต่อเด็กนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน 
     (๑๑) ครูมีพฤติกรรมที่ดีงามและเพ่ือนร่วมงานเป็นแบบอย่างที่ดี 
แก่ศิษย์ 
     (๑๒) มีแนวทางในการสอนบูรณาการคุณธรรมมากข้ึน 
      (๑๓) ครูได้นักเรียนที่ดี บอกง่ายสอนง่าย 
     (๑๔) ครูมีความอดทนที่จะรอผลงานจากการทํากิจกรรมของนักเรียน 
     (๑๕) ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ได้ดี 
     (๑๖) เข้าใจการบูรณาการหลักคุณธรรมกับการเรียนรู้ 
    (๑๗) สอนนักเรียนง่ายขึ้นเพราะ นักเรียนมีความรับผิดชอบดี 
     (๑๘) ครูเรียนรู้ว่าหลักคุณธรรมสามารถบูรณาการกับทุกวิชาได้ 
     (๑๙) ครูก็รู้หลักคุณธรรมมากขึ้น 
     (๒๐) ครูได้เรียนรู้ไปพร้อมกับนักเรียน 
   ๗)  องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน  
     (๑)   การเรียนรู้คู่คุณธรรม  
     (๒)   คุณธรรมนําความรู้  
     (๓)   คุณธรรมนําสุขสู่การเรียนรู้ 
     (๔)   นิทานธรรม  
      (๕)   รองเท้าสมาร์ท 



๘๐ 

  (๖)   วิจัยในชั้นเรียน  
       (๗)   ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม  
     (๘)   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     (๙)   ความรู้เรื่องคุณธรรม 
     (๑๐) ความรู้เรื่องการจัดทําโครงงาน 
     (๑๑) ความรู้เรื่องการนําปฏิบัติในสังคมและชีวิตประจําวัน 
     (๑๒) โรงเรียนดี ๕ วิถี โครงงานคุณธรรมกับการถอดบทเรียน 
     (๑๓) การมีระเบียบวินัย  
     (๑๔) การช่วยกันรักษาความสะอาด  
     (๑๕) การมีมารยาทที่ดี 
     (๑๖) คุณธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างง่าย 
     (๑๗) บทเรียนเล่มเล็ก 
     (๑๘) วีดีทัศน์คุณธรรมของนักเรียน 
     (๑๙) การเสริมแรงเชิงบวก  
     (๒๐) การให้กําลังใจซึ่งกันและกัน  
     (๒๑) การช่วยเหลือแบ่งปันในกลุ่ม  
     (๒๒) เกิดทักษะชีวิตจากการทํากิจกรรม 
     (๒๓) แบบแผนการส่งเสริมคุณธรรม  
      (๒๔) แผนการจัดการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรม  
     (๒๕) การปฏิบัติลงมือทําอย่างสม่ําเสมอ 
     (๒๕) นักเรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมมากข้ึน และมีสื่อการเรียน 
การสอนที่ทําให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม เช่นหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับคุณธรรม     
            (๒๖) นักเรียนรู้และเข้าใจจากบทเรียน  
     (๒๗) แผนการจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
     (๒๘) การเรียนรู้ควรเกิดจากความต้องการของผู้เรียน  
        (๒๙) นักเรียนควรเป็นผู้ลงมือทํากิจกรรมการเรียนรู้เอง  
     (๓๐) นักเรียนควรได้สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เอง 
     (๓๑) การเรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นักเรียนจะให้ความสนใจ
อยากเรียนรู้ อยากทํากิจกรรม เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวนักเรียน 
     (๓๒) การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
     (๓๓) เทคนิควิธีการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
     (๓๔) การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning 



๘๑ 

 (๓๕) การจัดการเรียรู้แบบ Project base learning 
     (๓๖) หลักคุณธรรมกับ Project base learning 
     (๓๗) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับหลักคุณธรรม 
     (๓๘) การนําหลักธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน 
     (๓๙) การจัดการเรียนรู้ที่ใช้นักเรียนเป็นทํากิจกรรม 
    ๘)  อุปสรรค ปัญหาที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในระดับ 
ชั้นเรียนไม่บรรลุเปูาหมาย ได้แก่   
      (๑)   เห็นผลช้าประเมินได้ไม่ชัดเจน  
     (๒)   บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสําคัญ  
     (๓)   ขาดการต่อเนื่องของกิจกรรม 
     (๔)   นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ  
     (๕)   การขาดความรู้ความเข้าใจ 
     (๖)   เกิดผลไม่ยั่งยืน 
     (๗)   ขาดงบประมาณ 
     (๘)   ขาดสื่อการสอนทันสมัย 
     (๙)   เวลาดําเนินการจํากัด 
     (๑๐) ขาดผู้เชี่ยวชาญ 
     (๑๑) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่อยู่บ้าน 
     (๑๒) ครูมีภาระงานมาก การดําเนินการจึงไม่ต่อเนื่อง 
     (๑๓) นักเรียนมีความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย ครูต้องคอยกํากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดตลอดเวลา 
     (๑๔) นักเรียนมีปัญหาจากสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ขาดการใส่ใจจาก
ผู้ปกครองทําให้นําพฤติกรรมด้านลบมาแสดงออกกับเพ่ือนที่โรงเรียน  
     (๑๕) ครูบางท่านให้ความสนใจกํากับดูแลนักเรียนค่อนข้างน้อย ทําให้นักเรียน
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง 
     (๑๖) ครบูางคนยังไม่เข้าใจลักษณะการดําเนินงาน ไม่ให้ความร่วมมือ 
     (๑๗) ยากเกินไปในการสอนเวลาไม่พอในการจัดกิจกรรม 
      (๑๘) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ 
     (๑๙) นักเรียนบางคนยังขาดความตระหนัก  
       (๒๐) นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงออก  
     (๒๑) นักเรียนบางคนขาดความสนใจ 
       



๘๒ 

   (๒๒) ขาดงบประมาณสนับสนุน  
     (๒๓) แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน  
     (๒๔) ขาดความร่วมมือจากทุกฝุาย 
     (๒๕) ครูผู้สอนยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับคุณธรรม  
     (๒๖) กิจกรรมหรือนโยบาย เยอะมาก ทั้งกระทรวง เขตพ้ืนที่ ร่วมทั้งเทศบาล
ที่มามีส่วนร่วมในการศึกษา 
     (๒๗) งบประมาณในการฝึกอบรมแบบเป็นรูปธรรม  
       (๒๘) เด็กมีความสนใจระยะสั้น  
       (๒๙) ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
       (๓๐) หลายนโยบาย หลายโครงการ หลายหน่วยงาน ภาระงานในโรงเรียน
เยอะมากเกินไป ทําไม่ไหว 
     (๓๑) สพฐ., สพป., มีกิจกรรมโครงการมากไป ไม่รู้จะทําอะไรดี  
      (๓๒) ขาดการสนับสนุนต่อเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนและ สพป. 
     (๓๓) ขาดความมั่นใจในความต่อเนื่องของโครงการ 
         (๓๔) บุคลากรบางคนไม่ให้ความร่วมมือ 
     (๓๕) ผู้บริหารไม่ให้ความสําคัญ 
     (๓๖) เวลาไม่พอกับงาน งานเยอะเวลาน้อย 
     (๓๗) สอนไม่ทันกิจกรรมมากไป 
     (๓๘) เนื่องจากการสอนเวียนทําให้การทํากิจกรรมบางอย่างไม่จบในเวลาเรียน 
     (๓๙) ทรัพยากรสนับสนุนไม่เพียงพอ 
     (๔๐) ขาดกําลังใจ 
      (๔๑) ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ สพฐ.ต้องการ 
 
    ๙)  สิ่งที่ต้องการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป./สพม. สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
      (๑)   งบประมาณในการจัดกิจกรรม  
     (๒)   บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
      (๓)   การติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง 
     (๔)   การติดตามอย่างใกล้ชิด 
      (๕)   เวทีในการแสดงผลงาน 
     (๖)   สื่ออุปกรณ์ 
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 (๗)   การนิเทศติดตามให้คําแนะนํา อย่างต่อเนื่อง 
     (๘)   นวัตกรรมเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะ 
     (๙)   สื่อคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม 
     (๑๐) จัดให้นักเรียนศึกษาดูงานของนักเรียน 
     (๑๑) จัดอบรมให้ความรู้ 
     (๑๒) วิทยกรในการอบรม 
     (๑๓) บุคลากรมาเยี่ยมให้ขวัญ กําลังใจคนทํางาน  
       (๑๔) ผู้บริหารให้ความสําคัญ 
     (๑๕) อย่าให้ทําโครงการเยอะๆ ควรเลือกโครงการที่เกี่ยวกับผู้เรียนโดยตรง  
     (๑๖) ลดโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนลง 
     (๑๗) ความเข้าใจถ่องแท้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ ของโครงการ 
     (๑๘) ความชัดเจนของผลลัพธ์ที่ต้องการ จะวัดออกมาในรูปแบบใด 

ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
    ๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
     (๑)   ติดตามอย่างใกล้ชิดและข้อเสนอแนะที่สามารถปรับใช้ได้จริง 
     (๒)   ติดตามอย่างจริงจัง 
     (๓)   พัฒนากิจกรรมให้เหมาะกับนักเรียน และการประเมินที่เหมาะสม 
     (๔)   ได้รับความแนะนําในการดําเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      (๕)   ควรมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
     (๖)   ควรออกนิเทศและจัดกิจกรรมให้ครูนักเรียนได้ตระหนักมากขึ้น 
       (๗)   การนิเทศติดตามอยากให้เป็นรูปแบบของการแนะนําขั้นตอนการ
ดําเนินงานมากกว่าการออกมาประเมิน เพราะจากท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการประเมินมากกว่า 
การแนะนํา 
     (๘)   ควรออกนิเทศติดตามอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะๆ 
     (๙)   อยากให้หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่ เข้า กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนํา 
อย่างสม่ําเสมอ 
     (๑๐) ควรทําการนิเทศทั้งภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง 
     (๑๑) นิเทศ ติดตาม สม่ําเสมอ ต่อเนื่อง สามารถแก้ปัญหาได้ 
     (๑๒) มาเยี่ยมเพ่ือสร้างขวัญําลังใจ ไม่ใช่มาจับผิด 
     (๑๓) นิเทศให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 



๘๔ 

 ๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
     (๑)   ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
     (๒)   ควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน 
     (๓)   มีเปูาหมาย และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน 
     (๔)   การดําเนินงานด้านคุณธรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลา 
และท่ีสําคัญคือครูต้องใส่ใจกํากับดูแลให้คําแนะนําตักเตือน ยกย่องชมเชยเพ่ือเป็นกําลังใจให้นักเรียน 
     (๕)   บุคลากรทุกคนในโรงเรียนควรตระหนักและให้ความสําคัญ 
ในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
     (๖)   อยากให้เป็นโครงการที่ชัดเจนแบบต่อเนื่อง 
     (๗)   เป็นโครงการที่ดี ควรส่งเสริมแบบชัดเจน 
     (๘)   เป็นกิจกรรมที่ดี ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ให้ดีขึ้น 
     (๙)   ทําจริงจัง ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ 
     (๑๐) ให้การสนับสนุนทรัพยากรให้พร้อม ให้เวลาทําโครงการใดโครงการหนึ่ง
โดยเฉพาะ ประเมินให้เห็นผลชัดเจน 
     (๑๑) ทําให้เป็นปกติ ทําให้เป็นวิถีชีวิต 
     (๑๒) ควรบูรณาการกับวิชาอ่ืน กับวิถีชีวิตจริง 
      (๑๓) ดีหมด ถ้าตั้งใจทํา 
     (๑๔) ทําให้ต่อเนื่อง นานๆ ถึงเปลี่ยน รมต.ศธ ก็ควร ทําต่อ 

๓.๔  นักเรียน 
   ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ๑)  ระดับชั้นที่เรียน ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ๒ ) ร้อยละ ๒๕.๐๐  ระดับช่วงชั้นที่ ๒ 
(ป.๔-๖) ร้อยละ ๒๖.๐๐  ระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑-๓) ร้อยละ ๓๑.๐๐  และระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖) ร้อยละ 
๑๘.๐๐ 
    ๒)  การเข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนแกนนําคุณธรรม มีนักเรียนได้เข้ารับอบรม 
เป็นนักเรียนแกนนําคุณธรรม ร้อยละ ๒๗.๐๐  ไม่ได้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๗๓.๐๐ 

ตอนที่ ๒  การดําเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน 
    ๑)  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการ ดังนี้ 
      (๑)   ร่วมหาปัญหาในโรงเรียน  
          (๒)   ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  
         (๓)   ร่วมกําหนดคุณธรรมเปูาหมายที่อยากให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 



๘๕ 

   (๔)   กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
     (๕)   ประชุม 
       (๖)   เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 
     (๗)   เข้ารับการอบรม 
     (๘)   อบรมคุณธรรมประจําปีของโรงเรียน 
     (๙)   ร่วมกิจกรรมโฮมรูม (Home room) 
     (๑๐) ร่วมเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรมแล้วนํามาขยายผลที่โรงเรียน  
โดยช่วยคุณครูทํากิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
     (๑๑) ประชุมคัดเลือกคุณธรรมเปูาหมายในแต่ละห้องเรียน  
        (๑๒) นําคุณธรรมเปูาหมายที่ได้แต่ละห้องนําเสนอต่อคณะครู 
       (๑๓) ร่วมแสดงความคิดเห็น  
     (๑๔) ร่วมกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
     (๑๕) สํานึกเก่ียวกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน การยิ้ม การไหว้  ปฏิบัติทุกเช้า  
การยิ้ม การไหว้ กิจกรรมหน้าเสาธง  นําไปใช้ในชีวิตประจําวันเวลาเจอผู้ใหญ่ 
      (๑๖) ปลูกฝั่งและนําการปฏิบัติเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน  
       (๑๗) รู้จักคุณธรรมจริยธรรม แล้วนําไปปฏิบัติเป็นประจําสม่ําเสมอ 
      (๑๘) เขียนคุณธรรมเปูาหมาย 
       (๑๙) ช่วยออกความคิดเห็น 
     (๒๐) อ่านให้เพ่ือนฟัง 
     (๒๑) เป็นตัวแทนเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม จัดโดย สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
     (๒๒) ระดมสมองช่วยกันคิดหาคุณธรรมเปูาหมายของนักเรียน 
     (๒๓) ออกความคิดเห็นแล้วเขียนรายงานส่งครู 
     (๒๔) ช่วยอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจ 
     (๒๕) ศึกษาเอกสาร แสดงความคิดเห็น เขียนสรุปส่งครู 
     (๒๖) รับฟัง 
     (๒๗) เป็นวิทยากรช่วยครู 
       (๒๘) เป็นผู้นํานักเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
     (๒๙) ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้นักเรียนคนอ่ืนเข้าใจ 
     (๓๐) ระดมความคิดค้นหาพฤติกรรมเชิงลบ ของนักเรียน แล้วหาวิธีแก้ไข 
     (๓๑) ช่วยบอกพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนในโรงเรียน 
     (๓๒) ช่วยบอกปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน 



๘๖ 

   (๓๓) นําตัวอย่างโครงงานจากการเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม มาเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ให้เพ่ือนๆ ในโรงเรียนทราบ 
       (๓๔) ช่วยออกความคิดเห็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน 
     (๓๕) ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากเพ่ือนๆ ประพฤติตนตามคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
        
    ๒)  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการ ดังนี้ 
       (๑)   กําหนดวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
      (๒)   ถอดรองเท้าเป็นระเบียบมากขึ้น 
      (๓)   กําหนดข้อตกลงร่วมกัน 
     (๔)   ได้ฝึกเล่านิทานคุณธรรม 
     (๕)   กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมเปูาหมายในชั้นเรียน 
     (๖)   กิจกรรมก่อนเรียนได้นั่งสมาธิ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ วิถีพุทธ 
วิถีไทย ทุกวันศุกร์ครับ 
     (๗)   กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิถีพุทธวิถีไทย ร่วมถ่ายทําภาพยนตร์ค่ะ 
      (๘)   กิจกรรมก่อนเรียนได้นั่งสมาธิ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธทุกเช้า กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
       (๙)   การนําคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าไปจัดการเรียน 
การสอนในแต่ละรายวิชา  การฝึกซ้อมเล่นดนตรี กีฬา เป็นต้น 
      (๑๐) ได้แสดงความคิดเห็น ร่วมคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
      (๑๑) ได้ปฏิบัติ ได้ทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับคุณธรรม 
       (๑๒) ถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือนๆ 
     (๑๓) เป็นผู้นําการถ่ายทอดความรู้ให้กับ เพ่ือน พ่ี น้องมมีทัศนคติที่ดี 
     (๑๔) ได้ปฏิบัติตามหลังจากท่ีได้เรียน 
          (๑๕) ได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 
     (๑๖) ได้ทํากิจกรรมคุณธรรมทัศนคติที่ดี 
     (๑๗) ฝึกปฏิบัติคุณธรรม 
       (๑๘) การเป็นแบบอย่างที่ดี 
     (๑๙) ได้ฝึกปฏิบัติ และได้นําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับทราบ 
      (๒๐) ได้เรียนรู้และปฏิบัติและนํามาใช้ 
     (๒๑) นําความรู้ไปถ่ายทอดให้คนอ่ืนได้ปฏิบัติตาม 



๘๗ 

   (๒๒) ร่วมกลุ่มทําโครงงานส่งครู 
     (๒๓) เป็นคนเขียนในแผ่นโปสเตอร์ 
     (๒๔) นําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
     (๒๕) ช่วยเพื่อทําโครงงานคุณธรรมแก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียน 
     (๒๖) ช่วยเพื่อนเขียนแผนผังความคิด 
     (๒๗) เขียนรายงาน 
     (๒๘) เขียนบทสรุปส่งครู 
     (๒๙) ช่วยกระตุ้นให้เพ่ือนๆ แสดงความคิดเห็น 
     (๓๐) นําหลักคุณธรรม มาบูรณาการกับการทําโครงงาน 
     (๓๑) เขียนแผนผังความคิด ทําโครงงานแก้ปัญหา ส่งครู 
     (๓๒) ใช้หลักคุณธรรมมาบูรณาการทําโครงงาน 
     (๓๓) ค้นหาคุณธรรมที่เก่ียวข้องมาทํางานตามที่ครูมอบหมาย 
     (๓๔) ระดมสมองทําแผนผังความคิดนําคุณธรรมแก้ปัญหา 
     (๓๕) แจกใบงาน ให้เพ่ือน แสดงความคิดเห็น สรุปเขียนงานส่งครู 
      (๓๖) ค้นหาหลักคุณธรรมที่เก่ียวข้องกับโครงงานที่ทํา 
     (๓๗) นําโครงงานตัวอย่างมาแนะนําให้เพ่ือนร่วมชั้นทราบ และทดลอง 
ทําโครงงาน 
       (๓๘) ช่วยบอกพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนในห้องเรียน 
     (๓๙) ช่วยกันทําโครงการแก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบในโรงเรียน 
     (๔๐) อธิบายวิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบด้วยโครงงาน 
     (๔๑) นําพฤติกรรมนักเรียนที่เป็นปัญหา มาทําโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา
พฤติกรรมนั้น 
     (๔๒) ทําโครงงานบูรณาการคุณธรรมกับสาระการเรียนรู้ 
     (๔๓) นําหลักธรรมมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนรู้และงานที่ครูมอบหมาย 
      (๔๔) นําคุณธรรมเปูาหมายของชั้นเรียนมาทําโครงงาน เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมนั้นๆ 
    ๓)  ผลที่ได้รับจากการที่นักเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีดังนี้ 
     (๑)   มีความรับผิดชอบในการทํางานมากข้ึน 
     (๒)   มีวินัยมากขึ้น 
     (๓)   ทําความสะอาดพ้ืนที่และห้องเรียนได้สะอาดมากขึ้น 
       (๔)   กําหนดวิธีแก้ปัญหาในชั้นเรียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
     (๕)   ทําความสะอาดพ้ืนที่และห้องเรียนได้สะอาดมากขึ้น 



๘๘ 

 
      (๖)   พูดจาสุภาพมากข้ึน 
     (๗)   มีสมาธิ มีวิจัย ใช้จ่ายประหยัด ช่วยเหลือเพ่ือนๆ 
     (๘)   ใช้จ่ายประหยัด ช่วยเหลือคนอ่ืน มีความรับผิดชอบ 
      (๙)   มีวินัย รู้ประหยัด และเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ แล้วก็ยังช่วยเหลือเพ่ือนๆมากข้ึน 
       (๑๐) มีสติ รับผิดชอบ มีสมาธิ มีวินัย ได้ช่วยเหลือเพ่ือนๆ 
     (๑๑) วินัย ประหยัด ช่วยกันและกัน รักเพ่ือนมากๆ 
      (๑๒) มีวินัย ใช้จ่ายประหยัด ได้ช่วยเหลือครู พ่อแม่ กับเพ่ือนๆ 
      (๑๓) ได้ช่วยเหลือครู พ่อแม่ กับเพ่ือนๆ มีวินัย และรู้ประหยัดเงิน 
     (๑๔) มีสมาธิ มีวินัย ใช้จ่ายประหยัด ออมเงินจิตอาสา 
      (๑๕) เข้าใจในการคิดดี ทําดี 
      (๑๖) มีพฤติกรรมที่ดีข้ึน เช่น จากโดดเรียนหนีเรียนก็มาเรียน ร่วมทํากิจกรรม
ต่างๆของโรงเรียน มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
     (๑๗) ทําให้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความกตัญญู  
และมีความพอเพียง 
         (๑๘) เกิดทัศนคติที่ดีต่อการ คิดดี ทําดี 
       (๑๙) เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ไหว้เป็น ยิ้มเป็น เป็นเด็กดี 
      (๒๐) เป็นเด็กดีของคุณครูและพ่อแม่ 
      (๒๑) เข้าใจหลักคุณธรรม 
       (๒๒) ใจเย็นขึ้น 
     (๒๓) ทํางานเป็นกลุ่มเป็น 
     (๒๔) รักเพ่ือนขึ้น 
        (๒๕) เข้าใจหลักธรรมมากข้ึน 
     (๒๖) เพ่ือนๆ ช่วยกันทํางานดีขึ้น 
      (๒๗) รู้หลักธรรมมากขึ้น 
      (๒๘) มีความคิดกว้างขึ้น 
     (๒๙) ทํางานเป็นระเบียบมากขึ้น 
         (๓๐) ใจเย็นลง 
       (๓๑) มีความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน 
     (๓๒) นําหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น 
      (๓๓) รักเพ่ือนๆ มากข้ึน 
      (๓๔) ทํางานเป็นทีม 
     (๓๕) งานเสร็จเร็วขึ้น 



๘๙ 

   (๓๖) ทํางานแบบประชาธิปไตยเป็น 
     (๓๗) ทํางานเป็นระเบียบขึ้น 
     (๓๘) ได้คะแนน 
     (๓๙) ได้เรียนรู้คุณธรรม 
     (๔๐) นําหลักคุณธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
     (๔๑) รู้การบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนรู้ 
      (๔๒) ทํางานเป็นกระบวนการมากขึ้น 
     (๔๓) มีความสามัคคีระหว่างเพ่ือนๆ มากขึ้น 
     (๔๔) ประยุกต์ใช้หลักคุณธรรมกับการดําเนินชีวิตประจําวัน 
       (๔๕) แก้พฤติกรรมของนักเรียนที่เป็นปัญหาในชั้นเรียบนได้ 
     (๔๖) นักเรียนขาดเรียนน้อยลง 
     (๔๗) นักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น 
     (๔๘) นักเรียนแก้ปัญหาพฤติกรรมเป็นระบบ ตามขั้นตอนการทําโครงงาน 
      (๔๙) รู้แนวทางแก้ปัญหาของตัวเองและเพ่ือนๆ นักเรียนมากข้ึน 
       (๕๐) ปัญหาพฤติกรรมเชิงลบ นักเรียนในโรงเรียนลดลง 
     (๕๑) นําหลักคุณธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวัน 
     (๕๒) บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนขึ้น 
     (๕๓) นักเรียนมีความสามัคคีกันมากขึ้น 

  ๔) การเรยีนรู้คุณธรรมจากวิทยากรภายนอก ของนักเรียน (นอกจากครู)  นักเรียน 
ได้เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก ร้อยละ ๙๓.๐๐   ไม่ได้เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐  
วิทยากรภายนอกที่นักเรียน ได้เรียนรู้ ได้แก่ 
     (๑)   พระ   ร้อยละ ๓๘.๔๖ 
     (๒)   บุคลากรในชุมชน ร้อยละ ๔.๔๔ 
     (๓)   วิทยากรที่ครูเชิญมา  ร้อยละ ๒.๒๐ 
      (๔)   เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ ๑.๑๐ 
     (๕)   ผู้ปกครอง  ร้อยละ ๑.๑๐ 
      (๖)   พระและบุคคลในชุมชน ร้อยละ ร้อยละ ๖.๕๙ 
     (๗)   พระและตํารวจ  ร้อยละ ๕.๔๙ 
     (๘)   บุคคลในชุมชนและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ ๕.๔๙  
     (๙)   พระและหมอ  ร้อยละ ๒.๒๐ 
     (๑๐)   วิทยากรที่ครูเชิญมาและผู้ปกครอง ร้อยละ ๑.๑๐ 

 



๙๐ 

   (๑๑)  พระและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ ๑.๑๐ 
      (๑๒)  พระ บุคคลในชุมชนและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ  ๘.๗๙ 
     (๑๑)  พระ ตํารวจและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ ๔.๔๐ 
     (๑๓)  พระ ตํารวจและบุคคลในชุมชน  ร้อยละ ๒.๒๐ 
     (๑๔)  พระ ตํารวจ บุคคลในชุมชนและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ ๕.๔๙ 
     (๑๕)  พระ  หมอ  บุคคลในชุมชนและวิทยากรที่ครูเชิญมา ร้อยละ ๒.๒๐  
     (๑๖)  พระ หมอ ตํารวจและบุคคลในชุมชน ร้อยละ ๑.๑๐  
  
    ๕)  การเรียนรู้คุณธรรมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  
คิดเป็นร้อยละ  ๙๓.๐๐  ไม่ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐ ซึ่งได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ดังนี้ 
     (๑)   วัด  ร้อยละ ๖๘.๐๙ 
     (๒)   อุทยานแห่งชาติ  ร้อยละ  ๒.๑๓ 
     (๓)   บ้านปราชญ์ชุมชน ร้อยละ ๒.๑๓ 
     (๔)   สวนสาธารณ  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๕)   สวนปุา  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๖)   วัดและสถานีอนามัย  ร้อยละ ๖.๓๘ 
     (๗)   วัดและสถานีตํารวจ  ร้อยละ ๖.๓๘ 
     (๘)   วัดและโรงพยาบาล  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๙)   วัดและพิพิธภัณฑ์  ร้อยละ ๑.๐๖ 
       (๑๐) สวนปุาและวนอุทยาน  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๑) สถานีอนามัยและสถานีตํารวจ  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๒) วัด สถานีอนามัยและสถานีตํารวจ  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๓) วัด  สถานีอนามัยและพิพิธภัณฑ์  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๔) วัด สถานีตํารวจและวนอุทยาน  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๕) วัด สถานีตํารวจ สถานีอนามัยและโรงพยาบาล  ร้อยละ ๒.๑๓ 
     (๑๖)  วัด สถานีตํารวจ สถานีอนามัยและพิพิธภัณฑ์  ร้อยละ ๑.๐๖ 
     (๑๗) วัด สถานีตํารวจ สถานีอนามัย โรงพยาบาลและพิพิธภัณฑ์ ร้อยละ ๒.๑๓ 
         
     ๖)  ตัวอย่างชื่อโครงงานคุณธรรม ที่นักเรียนได้จัดทํา 
      (๑)   มารยาทดีมีระเบียบ 
      (๒)   เดินแถวไปโรงอาหาร รับประทานอย่างสุภาพ 
     (๓)   ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
     (๔)   ห้องเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 



๙๑ 

   (๕)   ต้นไม้คุณธรรม 
     (๖)   ขยะรีไซเคิล 
     (๗)   ห้องน้ําสะอาดบรรยากาศน่าใช้ 
     (๘)   คัดแยกขยะ 
     (๙)   จิตอาสาพาสะอาด 
     (๑๐) แต่งกายดีมีระเบียบ 
      (๑๑) ยิ้มง่ายไหว้สวย 
     (๑๒) รองเท้าสมาร์ทไม่ขาดระเบียบ 
     (๑๓) ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม เรื่อง การบ้าน  
     (๑๔) กิจกรรม 4H วิถีพุทธ วิถีไทย 
     (๑๕) คุณธรรมหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     (๑๖) ดนตรีเสียงเพลงรวมพลังใฝุเรียนรู้ 
     (๑๗) คลินิกการศึกษารักษาด้วยดนตรี 
     (๑๘) มะกรูดสมุนไพรสลายคราบ 
     (๑๙) มีวินัย สร้างน้ําใจ สร้างไมตรี 
     (๒๐) เด็กดีมีเงินออม  
     (๒๑) หนูน้อยจิตอาษา พัฒนาบวร ตามคําพ่อสอนน้อมนําความดี 
     (๒๒) โครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก 
        (๒๓) คนรุ่นใหม่ ใส่ใจรับผิดชอบ 
     (๒๔) งานจะเสร็จทัน ถ้าไม่หันมาคุยนัก 
     (๒๕) สะอาดเป็นนิจ จิตแจ่มใส 
     (๒๖) นักเรียนรุ่นใหม่มาตรงเวลา 
     (๒๘) เด็กรุ่นใหม ่หลีกไกลยาเสพติด 
     (๒๙) สะอาดกาย สะอาดใจ อนามัยสมบูรณ์ 
     (๓๐) ทิ้งขยะให้ถูกท่ี ตาวิเศษเห็นนะ 
     (๓๑) ฟังธรรมวันละนิด จิตแจ่มใส 
     (๓๒) เดก็รุ่นใหม่ แต่งกายถูกระเบียบ 
     (๓๓) หลักธรรมนําชีวิต 
     (๓๔) คุณธรรมนําใจ สร้างนิสัยดีๆ 
     (๓๕) คุณธรรมนําใจ สร้างนิสัยดีๆ 
     (๓๖) งานทุกอย่างเสร็จสรรพ ด้วยหลักคุณธรรม 
     (๓๗) คุณธรรม นําใจ ชีวิต สดใสขึ้น 



๙๒ 

   (๓๘) ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ําใจ 
     (๓๙) ปุาไม้ให้ชีวิต ธรรมนําจิตให้สงบ 
     
      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี ๕ 

สรุปผล อภิปรายและขอ้เสนอแนะ 

 

  จากการทําการวิจัย การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่  ๑๐  โดยใช้กระบวนการ 
SPRADE  ซึ่งเป็นงานที่รับช่วงต่อมาจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ ๑๙  อีกครั้งหนึ่ง ผู้ทําการวิจัย
ก็พยายามที่จะศึกษาค้นคว้า เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งสภาพบริบทของโรงเรียนในเขตตรวจราชการ 
ที่ ๑๐  ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะทําให้งานวิจัยออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่เขียนเค้าโครงการวิจัยเดิมไว้  ซึ่งผู้วิจัย 
จะนําเสนอผลสรุปการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้ 
  ๑.  ประชากรและกลุ่มเปูาหมาย 
  ๒.  วธิีดําเนินการวิจัย 
  ๓.  สรุปผลการวิจัย 
  ๔.  อภิปรายผล 
  ๕.  ข้อเสนอแนะ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน  ๓๙๓,๕๘๘ คน  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์  ในเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๐ ทั้งหมด   ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งครอบคลุม พื้นท่ี  ๕  
จังหวัด ได้แก่  อุดรธานี  หนองคาย เลย  หนองบัวลําภู และบึงกาฬ 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาจากการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม ( Area or Cluster Sampling ) (ลัดดา  
อะยะวงศ์, ๒๕๓๓) ศึกษานิเทศก์ เลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม เขตพ้ืนที่ละ ๑ คน  
ได้กลุ่มตัวอย่างศึกษานิเทศก์ จํานวน  ๒๔ คน  ผู้บริหารโรงเรียน เลือกผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขตพ้ืนที่ละ ๒  โรงเรียน โดยในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลือก
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา (เปิดสอนถึง ชั้น ป.๖) จํานวน ๑  คนและผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส (เปิดสอน
ถึง ม.๓) จํานวน ๑ คน  ส่วนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เลือกผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 
๕๐๐  คน จํานวน ๑ คน และผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๕๐๐  คน จํานวน ๑ คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน  ๓๐  คน สําหรับครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษา เลือกครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
และครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ชั้นละ ๑ คน โรงเรียนขยายโอกาส เลือกครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕  และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นเรียนละ ๑ คน ส่วนครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เลือกครูประจําชั้น 
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มัธยมศึกษาปีที่ ๒ และมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๑ คน  ได้กลุ่มเปูาหมายที่เป็นครูผู้สอน จํานวน ๗๒ คน  
ในส่วนของนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษาเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
ชั้นเรียนละ ๖ คน แบ่งเป็นชาย ๓ คนและหญิง ๓ คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย Simple Random Sampling) (ลัดดา  
อะยะวงศ์, ๒๕๓๓)     โรงเรยีนขยายโอกาสเพ่ิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ อีก ๖ คน  โรงเรียนมัธยมศึกษา
เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ชั้นเรียนละ ๖ คน รวมได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน 
จํานวน ๔๓๒  คน  สรุปแลว้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด จํานวน ๕๔๙ คน 

๒. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive  research) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 
๒๕๓๖) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และศึกษาสภาพการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยครั้งเป็นเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์  รวมทั้งเทคนิค
วิธีการอบรม กระบวนการนิเทศ การประชุมอบรมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การศึกษาดูงานและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของโครงการ ทั้งท่ีจัดขึ้นในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  
  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นด้วยผู้ทําวิจัย โดยการศึกษา เอกสาร ทฤษฎี 
ความรู้ เกี่ยวโครงการ และความรู้ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง แล้วดําเนินการหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหา (IC : Index 
of Consistency ) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโครงการโรงเรียนคุณธรรม ทั้งที่เป็นศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน แล้วนําไปสร้างเพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์ม (Google form)  จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมด  ๕๔๙ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามในกูเกิ้ลฟอร์ม ผ่านระบบออนไลน์ จํานวน  
๔๕๑  คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๕  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด   และเป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด  หลังจากนั้นผู้วิจัย 
ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ซึ่งได้ผลการวิจัยพอสรุปได้ ดังนี้ 

 

๓.สรุปผลการวิจัย 

๓.๑  ศึกษานิเทศก์ 
   ๑) การประเมินตนเอง (Self-assessment)   
        ๑.๑)  การดําเนินการประเมินตนเองของศึกษานิเทศก์กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม  โดย การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ก่อน แล้วประเมินความรู้ความเข้าใจ
ตนเองก่อนออกนิเทศพ้ืนที่   ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานเดิมของโรงเรียน
คุณธรรม(บางโรงเรียน) ประเมินความรู้ความเข้าใจตนเองก่อนออกพ้ืนที่   ทดลองนิเทศบางโรงเรียนในพื้นที่ใกล้
ที่ตั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก่อน   ประมินผลสําเร็จในการนิเทศในแต่ละครั้ง  ว่าสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
การนิเทศ ตามที่ตั้งใจเอาไว้หรือไม่  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและพ้ืนฐานในการนิเทศครั้งต่อๆ ไป 
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      ๑.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แนะ คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินตนเองของโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน  โดยให้โรงเรียนทําการวิเคราะห็จุดเด่น จุดด้อย  (SWOT Analyze)   
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนก่อน ควรให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
ดังกล่าว   แล้วนําผลการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย มาทําแผนพัฒนาโรงเรียน  ประเมินทรัพยากรของโรงเรียน 
ว่าสามารถนํามาใช้ เพ่ือสนับสนุน การดําเนินงานตามแผน โครงการและกิจกรรมได้มากน้อย เพียงใด  หากไม่พอ
จําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากชุมชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคท่ัวไป และโรงเรียนสามารถ
สอบถาม ขอคําแนะนํา   ขอคําชี้แนะ จากศึกษานิเทศก์ ได้ ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็สามารถให้คําแนะนํา
ศึกษานิเทศก์ได้เช่นกัน 
    ๒)  การให้สารสนเทศ (Provide information)  
        ๒.๑)  การดําเนินงานด้านสารสนเทศ ของศึกษานิเทศก์ กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียน
คุณธรรม โดยการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนจากแหล่งทุติยุภูมิ  ลงพ้ืนที่จริง รวบรวมข้อมูล  ณ โรงเรียน   
ทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการหลากหลายวิธี  นาํข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ของแต่ละ
โรงเรียน   นิเทศ ติดตาม ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา ณ  โรงเรียน เป็นรายโรงเรียน  โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวม 
ได้เป็นฐานในการนิเทศ   ศึกษาข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมจากเว็บไซต์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสร้างเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์งานกิจการ ข่าวคราว ความเคลื่อนไหว โครงการโดยเฉพาะ  
       ๒.๒)  การให้สารสนเทศของศึกษานิเทศก์ ต่อผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ทําได้
หลากหลายวิธี ได้แก่ แจ้งให้ทราบโดยหนังสือราชการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ นําเอกสารออกพ้ืนไปแจกยังโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ให้โรงเรียนศึกษาจากเอกสารเอง หรือส่งไฟล์
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปให้โรงเรียนเพ่ือให้ศึกษาเอง หรือ ออกพ้ืนที่นิเทศโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ให้คําแนะนํากับ
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง หรือ แจ้งชื่อเว็บไวต์ URL 
แหล่งศึกษาโครงการและติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวการดําเนินโครงการ ระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา  
กรม กระทรวงฯลฯ 
   ๓)  การสะท้อนความคิด (Reflective thinking)  
        ๓.๑)  การสะท้อนความคิดของศึกษานิเทศก์ กับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม  
ทําได้หลายวิธี เช่น  สะท้อนความคิดกับเพ่ือนศึกษานิเทศก์  ในการประชุม อบรม สัมมนา  สพฐ. ทั่วประเทศ    
สะท้อนความคิดกับเพ่ือนศึกษานิเทศก์ ในการประชุมศึกษานิเทศก์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สะท้อนความคิดในการประชุม CEO ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา   สะท้อนความคิดในการประชุม อบรม สัมมนา  ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สะท้อนความคิดให้นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    สะท้อนความคิดให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู 
และบุคคลากรทางการศึกษา ฟังในการออกพ้ืนที่เยี่ยมนิเทศโรงเรียนคุณธรรม ในสังกัด และ  สะท้อนความคิดให้
นักเรียนฟัง ในการเยี่ยมนิเทศ ห้องเรียน 
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      ๓.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการสะท้อนความคิดแก่ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียน ได้แก่ การเยี่ยมนิเทศโรงเรียน รับฟังการสะท้อนความคิดของผู้บริหารโรงเรียน  
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย   เยี่ยมนิเทศห้องเรียน รับฟังการสะท้อนความคิด 
ของนักเรียน   จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งกลุ่มย่อย ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้มีเวทีสะท้อนความคิดสู่สาธารณชน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระดับเขตตรวจราชการ ให้ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน ได้มีเวทีสะท้อน
ความคิดสู่สาธารณชน 
   ๔)  การดําเนินการ (Action)  
            ๔.๑)  การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
ได้ดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  เชิญผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา มาประชุมฟังคําชี้แจง พร้อมให้
ทํากิจกรรมการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน   และหาวิธีการแก้ไขคุณธรรมที่เป็นปัญหาของโรงเรียน    
นําผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ศึกษาดูงานโรงเรียน 
ที่ดําเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประสบผลสําเร็จ   จัดกิจกรรมเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ให้แก่
นักเรียนในสังกัด  คัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้ทีมเคลื่อนที่เร็วคุณธรรม (RT) ของเขตตรวจราชการที่ ๑๐  
ได้มานิเทศติดตาม    นิเทศ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม ในสังกัดให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา พร้อมเสนอแนะจุดเด่น 
จุดด้อย เพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนา ให้ตรงกับสภาพบริบทของโรงเรียนนั้นๆ  นํานักเรียน 
ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ดําเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่ประสบผลสําเร็จ       
        ๔.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการแก้ปัญหา เพื่อให้ 
การดําเนินงานตามกลยุทธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของศึกษานิเทศก์ต่อผู้บริหาร
โรงเรียน และครู ได้แก่ ออกพ้ืนที่ให้คําแนะนํา  ให้คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม แก่
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เชิญผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเปูาหมายเข้าพบ เพื่อให้คําแนะนํา เป็นรายโรงเรียน  โทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง เพ่ือแจ้งข่าว ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาโดยตรง และนําเอกสาร
เกี่ยวกับโครงการไปมอบให้โรงเรียน ให้บุคลากรในโรงเรียนศึกษาเอง  
    ๕)  การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection)  
        ๕.๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศึกษานิเทศก์   
สรุปได้ดังนี้  เก็บรวบรวมข้อมูล ด้านบุคลากรจากกลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูลจํานวนนักเรียนจากกลุ่มงาน
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และข้อมูลอ่ืนๆ จากกลุ่มอํานวยการ กลุ่มนโยบาย
และแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามผ่านโทรศัพท์   การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)  
เก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบสารบรรณหนังสือราชการอิเล็กทรอนิสก์ (AMSS) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการออกพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรง  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย 
ทําการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน   คุณครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   หรือเจ้าของข้อมูลโดยตรง   
 เยี่ยมห้องเรียนสัมภาษณ์  สอบถามนักเรียนโดยตรง  สอบถามบุคคลในชุมชนระแวงใกล้โรงเรียน เป็นต้น 

       ๕.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการโรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูของศึกษานิเทศก์  ทําได้หลายวิธีพอสรุปได้ดังนี้  ออกพ้ืนที่
นิเทศ  ณ  โรงเรียนเปูาหมาย  ให้คําแนะนําผู้บริหารโรงเรียน  คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบ
โครงการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ในรูปแบบของเอกสาร   เก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
ลงในคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดไดรฟ์สํารองข้อมูล แผ่น CD หรือ DVD  แนะนําผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์  
เฟสบุค    ไลน์  และจัดรายการวิทยุกระจายเสียงทางวิทยุท้องถิ่นชุมชน เป็นต้น  
   ๖)  การประเมินผล (Evaluation) 
         ๖.๑)  การดําเนินการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ทําได้
หลายวิธี เช่น ประเมินสภาพทั่วไปของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นรายโรงเรียน  ลงพื้นที่
นิเทศ ติดตาม เพ่ือประเมินสภาพที่แท้จริง  ณ   โรงเรียนเปูาหมายที่ข้อมูลไม่ชัดเจน หรือเพ่ือศึกษาเป็นราย
กรณีศึกษา   มอบหมายโครงการหรือกิจกรรมให้โรงเรียนดําเนินการตามความเหมาะสมกับสภาพบริบท 
ของทรัพยากรของแต่ละโรงเรียน แล้วออกพ้ืนที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ   
ณ  โรงเรียนเปูาหมายเป็นระยะๆ   และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีการศึกษา  
        ๖.๒)  การให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู ของศึกษานิเทศก์ ได้แก่  แนะนําให้โรงเรียนประเมินสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
ก่อนดําเนินโครงการโดยใช้  ๔ M ได้แก่ คน (Man)  เงินหรืองบประมาณ (Money)  วัสดุ (Material) การจัดการ
(Management) ประเมินว่าสิ่งใดโรงเรียนมีพร้อม สิ่งใดโรงเรียนขาดแคลน สิ่งใดจําเป็นเร่งด่วน สิ่งใดสําคัญท่ีสุด
หากไม่มีแล้วทําให้โครงการดําเนินต่อไปไม่ได้แน่นอน  โรงเรียนขอรับคําแนะนําจากศึกษานิเทศก์หรือบุคลากร 
จากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด เพ่ือช่วยเหลือในเบื้องต้นในสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วน   แนะนําให้โรงเรียน 
ทําการประเมินตนเองระหว่างดําเนินโครงการ เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง ส่งเสริม พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการ 
ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   เมื่อสิ้นสุดการดําเนินการตามโครงการแล้ว ให้โรงเรียนทําการประเมินผล
สําเร็จของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   

     ๗)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
             ๗.๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม เช่น  
 เนื่องจากโรงเรียนในโครงการมีมาก แต่ผู้รับผิดระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีน้อย การจะให้นิเทศได้ครอบคลุม  
ทั่วถึงทุกโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องยากมาก     ดังนั้นจึงเป็นการนิเทศได้เฉพาะโรงเรียนเปูาหมายรายกิจกรรม   
 ควรแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา แบ่งคณะกรรมการออกเป็นชุดๆ ละ  ๒  -  ๔  คน 
ให้รับผิดชอบนิเทศโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นรายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อาจเป็นชุดละ ๑ กลุ่มเครือข่าย 
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หรือ ๒ - ๓ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต่อ ๑ ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนคณะกรรมการนิเทศ  ให้ศึกษานิเทศก์คนอ่ืน 
ช่วยนิเทศ  และสร้างครูแกนนําคุณธรรมโรงเรียนละ  ๑ คน ให้ทําหน้าที่  ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษา   นิเทศ 
คณะครูในโรงเรียนและโรงเรียนใกล้เคียง  

          ๗.๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ได้แก่  ควรดําเนินการในลักษณะบูรณาการกับการเรียนการสอนโดยทั่วไป นําเอาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล
ในโรงเรียน ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มาแก้ไขให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป
ในทางบวก โดยใช้โครงงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในแต่ละครั้ง ในระดับเขต
ตรวจราชการหรือระดับประเทศ   ควรสรุปวิธีปฏิบัติที่ดี  ของแต่ละโรงเรียนเผยแพร่เป็นเอกสารหรือบนเว็บไซต์  
ให้โรงเรียนต่างๆ ได้นําไปทดลองใช้ 
   
   ๓.๒  ผู้บริหารโรงเรียน 
         ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนคุณธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
   ๑) จํานวนนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา มีนักเรียนโดยเฉลี่ย  ๙๙ คน  โรงเรียนขยายโอกาส  
มีนักเรียนโดยเฉลี่ย ๒๘๐  คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา มีนักเรียนโดยเฉลี่ย ๕๙๗ คน 
   ๒)  จํานวนครู โรงเรียนประถมศึกษา มีครูโดยเฉลี่ย   ๗  คน โรงเรียนขยายโอกาส มีครูโดยเฉลี่ย  
๒๐  คน และโรงเรียนมัธยมศึกษา มีครูโดยเฉลี่ย ๕๐ คน 
         ตอนที่ ๒  การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
   ๑)  คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่  สร้างวินัย ใฝุพอเพียง พร้อมเพรียงอาสา,   สามัคคี 
มีวินัย ใส่ใจความพอเพียง,  ความมีวินัย, ความรู้คู่คุณธรรม, อยูอย่างพอเพียง, มารยาทงาม, รับผิดชอบดี มีวินัย 
จิตอาสา รู้คุณค่าความพอเพียง,  ความรับผิดชอบ ความกตัญญู ความพอเพียง,  วินัยดี มีความรับผิดชอบ น้อมนํา
ความพอเพียง , ความพอเพียง ความกตัญญู ความรับผิดชอบ เป็นต้น  

 ๒)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก จําแนกตามประเภทกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
    ๒.๑) พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหาร ได้แก่  มีวินัย, รู้พอเพียง, ส่งเสริมกิจกรรม 
จิตอาสา,  มาทํางานตรงเวลา ซื่อสัตย์ โปร่งใส, ความอดทน,  ถูกต้องเป็นธรรม,  มีจิตอาสาและเสียสละ เขา้ใจ 
เข้าถึงและพัฒนา, นักเรียนทําความเคารพครูและผู้ใหญ่, เสียสละ รับผิดชอบ พอเพียง, บริหารมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 
    ๒.๒)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี ได้แก่ มีวินัย  
รู้พอเพียง นํากิจกรรมจิตอาสาสู่นักเรียน, ขยัน สอนตรงตามหลักสูตร มีความสามัคคี, ความเสียสละ, หน้าที่  
ความรับผิดชอบ มีเมตตาต่อศิษย์, มีจิตวิญาณในความเป็นครู, เคารพซึ่งกันและกัน อ่อนน้อม, รับผิดชอบ, คร ู
และบุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนการสอนและสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักความเมตตาเพ่ือให้ลูกศิษย์ดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, ตรงต่อเวลา/ส่งงานตามเวลาที่กําหนด/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนกับ
นักเรียน, ใช้จ่ายอย่างประหยัดและรู้จักประมาณ  



     ๙๙ 

   ๒.๓)  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน ได้แก่  มีวินัย รู้จักพอเพียง มีจิตอาสา,  
มีความรับผิดชอบ มีวินัย อดออม,  จิตอาสา, เรียนดี มีคุณธรรม, มีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบ, มีสัมมาคารวะ
,รับผิดชอบ พอเพียง, นักเรียนมีความรับผิดชอบและสามารถดํารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในสังคมได้,  นักเรียน 
มาโรงเรียนทันเวลา/ส่งงานตามที่ครูมอบหมาย/ตั้งใจเรียน/ผลการเรียนดีขึ้น, ประหยัด และมีเงินออม  เป็นต้น  
    ๓) กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว ได้แก่ กิจกรรมวิถีพุทธ 
, กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ, กิจกรรมกองทุนจิตอาสา,  โรงเรียนปลอดขยะ การออม กิจกรรมหน้าเสาธง,  
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง , โรงเรียนสีขาว , โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม, กิจกรรมวันสําคัญ ,  ศึกษาธรรมะสอบ
นักธรรม , กิจกรรมคัดแยกขยะ เป็นต้น 
  ๔)  เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน ได้แก่  Best 
Practice 4H วิถีพุทธ วิถีไทย , วิจัยโรงเรียนสุจริต , ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม , โครงการวินัยดีเป็นศรีแก่ตน,    
โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ ,   โครงการออมวันละนิดจิตแจ่มใส,   นั่งสมาธกิ่อนเข้าเรียน , 
เวรทําความสะอาดประจําวัน , เข้าวัดวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
    ๕)  การนิเทศภายในเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้ดําเนินการ 
ได้แก่ ร่วมประชุมวางแผนในการดําเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุน แนะนํา และติดตาม ,   
ติดตามในการประชุมประจําเดือน สังเกตุ พฤติกรรม ครู นักเรียน สอบถาม แนะนํา, นิเทศอย่างน้อยเดือนละ ๒ 
ครั้ง สังเกตพฤติกรรมของเด็กและครู,  ติดตาม เร่งรัด พาคิด พาทํา, ประชุมครูทุกเดือนแบบPLC,  ติดตามนิเทศ 
ในชั้นเรียน นิเทศกลุ่มใหญ่ ติดตามพฤติกรรมนักเรียน, ประชุม เยี่ยมชั้นเรียน ตรวจแฟูมคุณธรรมชั้นเรียน,  
ออกนิเทศติดตามการจะทําโครงงานคุณธรรมประจําโรงเรียนทุกๆเดือนเดือนละ 1 ครั้ง, ประชุมติดตาม 
การดําเนินงาน แนะนําการดําเนินงานในละขั้นตอน ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมกิจกรรมให้เหมาะกับสภาวะปัจจุบัน 
และออกติดตามในทุกระดับชั้นเรียนและร่วม AAR เพ่ือนําปัญหามาแก้ไขร่วมกันในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น  
   ๖)  การประเมินผลเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน ได้ดําเนินการ ได้แก่   
ประเมินตามข้ันตอนของแต่ละโครงการ และกิจกรรมนั้นๆ ตามตัวชี้วัดที่กําหนด,  สอบถาม สังเกต มอบหมายครู
รับผิดชอบ, สังเกต สัมภาษณ์, รายงานโครงการ, ตอบแบบสอบถาม, ประเมินสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ตอบ
แบบสอบถามจากครูและผู้เรียน ความคิดเห็นจากผู้ปกครอง, ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน นิเทศ สังเกต
พฤติกรรม, สอบถามและประเมินผลด้วยการสังเกตการจัดกรรมของครูและนักเรียนอย่างต่อเนื่อง, จัดให้มีเวที 
การแสดงผลงานของนักเรียน เช่น การแข่งขันดนตรี กีฬา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
    ๗)  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน ได้แก่   
สภาพแวดล้อม บุคลากร งบประมาณ และสถานที่, ความสามัคคีของบุคลากร ความร่วมมือ ตระหนัก,  
ความเอาใจใส่ในการดําเนินการอย่างต่อเนื่องของบุคลากร, ความร่วมมือของคณะครู ชุมชนมีส่วนร่วม,    
ความเอาใจใส่ ติดตาม แก้ไข และสรุป, ครูทําเป็นแบบอย่าง ครูอยรมชี้แนะอย่างต่อเนื่อง, แผนงาน โครงงาน 
ครูและบุคลากร,    ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนผู้บริหารคุณครูและนักเรียนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
คือการสร้างคนดีให้เกิดข้ึนในสังคม,  ด้านผู้บริหาร ส่งเสริมสนับสนุนการทํากิจกรรม และด้านครู ลงมือปฏิบัติ 
สู่ผู้เรียนอย่างจริงจัง 



๑๐๐ 

      ๘)  กิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่   
ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกียวข้อง มานิเทศตั้งแต่ระยะก่อนดําเนินการ ระหว่าง และหลังดําเนินการ, ตรวจเยี่ยม 
แบบสอบถาม แบบนิเทศ, ใช้แบบสอบถาม, ภาพถ่าย , รายงานผ่านระบบออนไลน์, การกํากับติดตามนิเทศ  
การแจ้งแนวปฏิบัติ,  ตอบแบบประเมิน, ศึกษานิเทศออกเยี่ยมโรงเรียน ประกวดโครงงานคุณธรรม จัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน, นิเทศติดตามกิจกรรม และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรม เป็นต้น 
     ๙)  อุปสรรค ปัญหา ที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไม่บรรลุเปูาหมาย 
ได้แก่   ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้าน, งบประมาณไม่เพียงพอ,  ระยะเวลาบางอย่าง
ดูเร่งรัดไป เพิ่งรับนโยบายไปปฏิบัติ  แต่ผู้บังคับบัญชาอยากให้รายงานผลแล้ว,  ทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ  
ยังไม่พร้อมและเพียงพอ, ครูไม่เอาใจใส่, นักเรียนขาดความรับผิดชอบ , ครูไม่ติดตามผล, ความไม่ชัดเจน 
ในแนวทางการดําเนินงาน, ขาดการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง และครูมีภาระงานมาก เป็นต้น 
   ๑๐) สิ่งที่ต้องการได้รับการการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป. / สพม. สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้แก่  บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ, งบประมาณสนับสนุนพอประมาณ, สื่ออุปกรณ์การสอน
สนับสนุน, การดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ถาวร, ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืนๆ,  การนิเทศ ติดตาม
ให้คําแนะนํา ให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ, ต้องการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คุณธรรม,  อุปกรณใ์นการแยกขยะ
, สื่อการเรียนรู้คุณธรรม และการอบรมครูผู้สอนความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น        

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่  
ให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนงบประมาณ,  มีความตั้งใจ นําเสนอตัวอย่างที่ดีๆ มากกว่า ดูเอกสาร,    
อยากให้ สพป. กํากับติดตามให้มากกว่านี้,  กําหนดปฏิทินและออกเยี่ยมนิเทศติดตามปฏิทินกําหนด,  
การพัฒนาการจัดทํากิจกรรมให้เกิดข้ึนกับเด็กอย่างแท้จริง, การนิเทศติดตามการดําเนินงานเป็นสิ่งที่ดีสําหรับ 
การเริ่มต้นของโรงเรียนใหม่ ที่พ่ึงเข้าร่วมโครงการ การชี้แนะแนวทางในการดําเนินงานให้ตรงประเด็นมากข้ึน  
ไม่หลงทาง,  ควรออกนิเทศติดตามเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น    
  ๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวการการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ได้แก่  
ควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง อย่างยั่งยืน, เรื่องคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง 
ควรมีการสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน, หน่วยงานที่รับผิดชอบมีเปูาหมายร่วมกันทุกโรงเรียนและอบรมครู 
ที่รับผิดชอบให้เป็นแนวทางเดียวกัน , มีเปูาหมาย แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน, ควรมีการพัฒนา
คุณธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กทั้งภายในจิตใจและภายนอก, เป็นโครงการที่ดีและควรให้มีการดําเนินการต่อไป  
เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดี ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคต,   
ควรสร้างความเข้าใจให้ควรตระหนักและพูดคุยกันอย่างเสมอในองค์กร, อยากให้ทํากิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง 

 

 



๑๐๑ 

๓.๓  คร ู
    ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป คุณครูมีประสบการณ์การสอน โดยเฉลี่ย ๑๓.๐๔  ป ีส่วนมากสอนระดับ
ช่วงชันที่ ๑ รองลงมา สอนระดับช่วงชั้นที่ ๒ เท่ากับคุณครูสอนช่วงชั้นที่ และช่วงชั้นที่ ๔ ส่วนมากเคยอบรม
วิทยากรอบรมเป็นวิทยากรแกนนําโรงเรียนคุณธรรม  
   ตอนที่ ๒ การดําเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน แบ่งเป็น 
รายกิจกรรม ได้ดังนี้ 
    ๑)  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  กิจกรรม 
ที่ได้ดําเนินการ เช่น  อบรมนักเรียนแกนนํา,  อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน , นักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันกําหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ห้องเรียน,    ค้นหาที่มาของปัญหาและสาเหตุ,    ประชุมชี้แจง, ร่วมจดัทําโครงการ ,  
ใช้กระบวนการ PLC ทั้งผู้บริหารโรงเรียน   คณะครู   ผู้ปกครอง   รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน,   
ศึกษาเอกสาร,   สอบถามโรงเรียนที่เป็นแกนนําและกําหนดการขับเคลื่อนและการประเมิน เป็นต้น 
       ๒)  การสร้างนักเรียนแกนนําคุณธรรมในโรงเรียน กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ เช่น    
คัดเลือกนักเรียนแต่ละชั้นเพื่อเข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนํา , อบรมนักเรียนแกนนํา, ให้นักเรียนแกนนําอบรม
ขยายผลให้นักเรียนทั้งโรงเรียน, อบรมนักเรียนทั้งโรงเรียน, อบรมคุณธรรม, จดักิจกรรมตามโครงการ , บูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน,  ดําเนินการอบรมคุณธรรมต่างๆ , สอดแทรกในบทเรียน และ มอบหมายภาระงาน 
เป็นต้น 
          ๓)  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมที่ได้ดําเนินการ 
เช่น นําคุณธรรมแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาเช่นวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนทําการทดลองแล้วจะเกิดคุณธรรมข้อใด 
พานักเรียนถอดบทเรียนด้านคุณธรรมไปพร้อมกับการเรียนการสอน, ให้นักเรียนเล่านิทานคุณธรรมในวิชา
ภาษาไทย,   สอดแทรกในเนื้อหาวิชา, จัดกิจกรรมก่อนเรียน จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเวลารู้ สอดแทรกในการ
จัดการสอน,    บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระสังคมศึกษา หน้าที่พลเมือง , บริการในการจัดกิจกรรมในทุก ๘ กลุ่ม
สาระ,  ถอดบทเรียนคุณธรรมจากเรื่องที่เรียน,  สอบถามนักเรียนว่าอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียนมีข้อความว่า
อย่างไรและนักเรียนเข้าใจว่าอย่างไร ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ , ปลูกฝังให้นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
หรือในชั่วโมงเรียน และสอดแทรกคุณธรรมในทุกสาระวิชา เรียนรู้โดยการทําโครงงานในชั้นเรียน เป็นต้น 
    ๔)  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในชั้นเรียน  กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการ เช่น ให้นักเรียนถอดบทเรียนว่าเกิดคุณธรรมใดบ้าง, สังเกตพฤติกรรมนักเรียนแล้วบันทึก,   
ตามแบบประเมินของแต่ละกิจกรรม โดย การสังเกต  สอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ, แบบทดสอบ, 
สัมภาษณ์,   สอบถามคณะกรรมการนักเรียนคุณธรรม นักเรียนในชั้นเรียน และสอบถามครูที่ปรึกษาของห้องเรียน,  
สอบถามเพ่ือน, สอบถามผู้ปกครอง, ดูผลงานนักเรียนจากโครงงาน และ สังเกตพฤติกรรมเชิงลบที่ลดลง 
พฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
   ๕)  ผลที่ได้รับที่เกิดกับผู้เรียน ได้แก่  นักเรียนเข้าใจความหมายและสามารถบอกได้ว่า
พฤติกรรมใดเกิดคุณธรรมอะไรบ้าง, นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น, มีพฤติกรรมบงชี้ที่ดีขึ้น และตรงตามที่กําหนด, 



๑๐๒ 

นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบงชี้ที่ดีข้ึนและตรงตามที่กําหนดไว้, นักเรียนมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์,   
นักเรียนมีระเบียบวินัยรับผิดชอบ, นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากข้ึน, นักเรียนรักความสะอาด มีมารยาท 
มีวินัยดีขึ้น, นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีข้ึนสามารถทํางานที่มอบหมายได้สําเร็จ และมีระเบียบวินัย ทํางานส่งทันเวลา 
เป็นต้น  
    ๖)  ผลที่ได้รับที่เกิดขึ้นกับครู ได้แก่  เอาใจใส่นักเรียนมากข้ึน, ตระหนักในการดูแล
นักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและคุณธรรม, บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น สอนง่ายขึ้น, บรรยากาศ 
ในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น มีวินัย พอเพียง มีจิตอาสา, ครูมีความเสียสละ, มีความภาคภูมิใจ  สามารถ 
นําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบได้, เข้าใจการนําคุณธรรมสู่ชั้นเรียน, 
ครูมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นแบบอย่างที่ดีและใส่ใจกํากับดูแลนักเรียนให้มีพฤติกรรมตามอุดมการณ์
คุณธรรมของโรงเรียน, สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความสามารถของนักเรียนนําไปช่วยแก้ไขพฤติกรรม
ของนักเรียนได้หลายรูปแบบ และครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ  มีความรัก  
ความเมตตาต่อเด็กนักเรียนโดยเท่าเทียมกัน เป็นต้น 
    ๗)  องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน ได้แก่  การเรียนรู้ 
คุณธรรม , คุณธรรมนําความรู้ , คุณธรรมนําสุขสู่การเรียนรู้, นิทานธรรม , รองเท้าสมาร์ท, วิจัยในชั้นเรียน ,   
ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม , กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, ความรู้เรื่องคุณธรรม และความรู้เรื่องการจัดทํา
โครงงาน 
    ๘)  อุปสรรค ปัญหาที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในระดับ 
ชั้นเรียนไม่บรรลุเปูาหมาย ได้แก่  เห็นผลช้าประเมินได้ไม่ชัดเจน , บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสําคัญ ,  
ขาดการต่อเนื่องของกิจกรรม,  นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ , การขาดความรู้ความเข้าใจ, เกิดผลไม่ยั่งยืน, 
ขาดงบประมาณ, ขาดสื่อการสอนทันสมัย, เวลาดําเนินการจํากัด และขาดผู้เชี่ยวชาญ  เป็นต้น 
    ๙)  สิ่งที่ต้องการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป./สพม. สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  งบประมาณในการจัดกิจกรรม , บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ, การติดตาม
ประเมินผลอย่างจริงจัง, การติดตามอย่างใกล้ชิด, เวทีในการแสดงผลงาน, สื่ออุปกรณ์,  การนิเทศติดตาม 
ให้คําแนะนํา อย่างต่อเนื่อง,  นวัตกรรมเพ่ือโครงการนี้โดยเฉพาะ, สื่อคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นรูปธรรม และ 
จัดให้นักเรียนศึกษาดูงานของนักเรียน เป็นต้น      

ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
    ๑)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่    
ติดตามอย่างใกล้ชิดและข้อเสนอแนะที่สามารถปรับใช้ได้จริง, ติดตามอย่างจริงจัง, พัฒนากิจกรรมให้เหมาะกับ
นักเรียน และการประเมินที่เหมาะสม, ได้รับความแนะนําในการดําเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,    
ควรมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน, ควรออกนิเทศและจัดกิจกรรมให้ครูนักเรียนได้ตระหนักมากข้ึน, การนิเทศ
ติดตามอยากให้เป็นรูปแบบของการแนะนําขั้นตอนการดําเนินงานมากกว่าการออกมาประเมิน เพราะจากท่ีผ่านมา
ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบของการประเมินมากกว่า การแนะนํา,  ควรออกนิเทศติดตามอย่างสม่ําเสมอเป็นระยะๆ 



๑๐๓ 

อยากให้หน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่ เข้า กํากับ ติดตาม ให้คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ และควรทําการนิเทศ 
ทั้งภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
    ๒)  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
ได้แก่  ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง, ควรดําเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน, มีเปูาหมาย และ
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน, การดําเนินงานด้านคุณธรรมที่เห็นเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลาและที่สําคัญ 
คือครูต้องใส่ใจกํากับดูแลให้คําแนะนําตักเตือน ยกย่องชมเชยเพื่อเป็นกําลังใจให้นักเรียน, บุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนควรตระหนักและให้ความสําคัญในการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม, อยากให้เป็นโครงการที่ชัดเจน
แบบต่อเนื่อง,  เป็นโครงการที่ดี ควรส่งเสริมแบบชัดเจน, เป็นกิจกรรมที่ดี ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้ดีให้ดีขึ้น, ทําจริงจัง ให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และให้การสนับสนุนทรัพยากรให้พร้อม ให้เวลาทํา
โครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ ประเมินให้เห็นผลชัดเจน เป็นต้น  
    ๓.๔  นักเรียน 
   ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนมากเป็นนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ ๓  
รองลงมาเป็นช่วงชั้นที่ ๒ ช่วงชั้นที่ ๑ และช่วงชั้นที ่๔ ตามลําดับ  นักเรียนส่วนมากไม่ได้เข้ารับการอบรม 
เป็นนักเรียนแกนนําคุณธรรม  
   ตอนที่ ๒  การดําเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน  
แยกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้ 
    ๑)  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียน 
ได้มีส่วนร่วมดําเนินการ ได้แก่ ร่วมหาปัญหาในโรงเรียน , รว่มวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ , ร่วมกําหนดคุณธรรม
เปูาหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียน, กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก, ประชุม, เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน
จัดขึ้น, เข้ารับการอบรม,  อบรมคุณธรรมประจําปีของโรงเรียน,  ร่วมกิจกรรมโฮมรูม และ ร่วมเข้าค่ายยุวชน 
คนคุณธรรมแล้วนํามาขยายผลที่โรงเรียน โดยช่วยคุณครูทํากิจกรรมโครงงานคุณธรรม เป็นต้น 
    ๒)  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ดําเนินการ ได้แก่  กําหนดวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด, ถอดรองเท้าเป็นระเบียบ 
มากขึ้น, กําหนดข้อตกลงร่วมกัน, ได้ฝึกเล่านิทานคุณธรรม, กําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมเปูาหมาย
ในชั้นเรียน, กิจกรรมก่อนเรียนได้นั่งสมาธิ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิถีพุทธวิถีไทย ทุกวันศุกร์ครับ,   
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วิถีพุทธวิถีไทย ร่วมถ่ายทําภาพยนตร์ค่ะ, กิจกรรมก่อนเรียนได้นั่งสมาธิ กิจกรรม
โรงเรียนวิถีพุทธทุกเช้า กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้, การนําคุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าไป
จดัการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  การฝึกซอ้มเล่นดนตรี กีฬา เป็นต้น 
     ๓)  ผลที่ได้รับจากการที่นักเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  
ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่  มีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น, มีวินัยมากขึ้น, ทําความสะอาดพ้ืนที่ 
และห้องเรียนได้สะอาดมากขึ้น, กําหนดวิธีแก้ปัญหาในชั้นเรียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด, ทําความสะอาด 

 



๑๐๔ 

พ้ืนที่และห้องเรียนได้สะอาดมากขึ้น,  พูดจาสุภาพมากข้ึน,  มีสมาธิ มีวิจัย ใช้จ่ายประหยัด ช่วยเหลือ
เพ่ือนๆ,    ใช้จ่ายประหยัด ช่วยเหลือคนอ่ืน มีความรับผิดชอบ, มีวินัย รู้ประหยัด และเอ้ือเฝื้อเผื่อแผ่ แล้วก็ยัง
ช่วยเหลือเพ่ือนๆมากขึ้น และ มีสติ รับผิดชอบ มีสมาธิ มีวินัย ได้ช่วยเหลือเพ่ือนๆ 
    ๔) การเรียนรู้คุณธรรมจากวิทยากรภายนอก ของนักเรียน (นอกจากครู)  นักเรียน 
ส่วนมกได้เรียนรู้จากวิทยากรภายนอก วิทยากรภายนอกท่ีนักเรียน ได้เรียนรู้ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้  พระ,  
บุคลากรในชุมชน, วิทยากรที่ครูเชิญมา , จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ , ผู้ปกครอง  เป็นต้น   
    ๕)  การเรียนรู้คุณธรรมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน  นักเรียนส่วนมากได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ซึ่งได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วัด, อุทยานแห่งชาติ, บ้านปราชญ์ชุมชน,  
สวนสาธารณ, สวนปุา, สถานอีนามัย, ,สถานีตํารวจ , โรงพยาบาล และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
    ๖)  ตัวอย่างชื่อโครงงานคุณธรรม ที่นักเรียนได้จัดทํา ได้แก่ มารยาทดีมีระเบียบ,  
เดินแถวไปโรงอาหาร รับประทานอย่างสุภาพ, ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ, ห้องเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียน,   
ต้นไม้คุณธรรม, ขยะรีไซเคิล, ห้องน้ําสะอาดบรรยากาศน่าใช้,  คัดแยกขยะ, จิตอาสาพาสะอาด และแต่งกายดีมี
ระเบียบ เป็นต้น  

 
๔. อภิปรายผล 
  ๔.๑   ศึกษานิเทศก์ ประเมินตนเองโดยการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ก่อน 
แล้วประเมินความรู้ความเข้าใจตนเองก่อนออกนิเทศพ้ืนที่และ ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิธีพุทธ 
เพ่ือเรียนรู้พ้ืนฐานเดิมของโรงเรียนคุณธรรมก่อนออกพ้ืนที่นิเทศบางโรงเรียนในพ้ืนที่ใกล้ที่ตั้งสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาก่อน   ส่วนการให้คําแนะนําโรงเรียนประเมินตนเองเน้นให้โรงเรียนทําการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของ
โรงเรียนก่อน  ด้านสารสนเทศศึกษานิเทศจะรวบรวมข้อมูลโรงเรียนจากแหล่งทุตยภูมิก่อนลงพ้ืนที่จริง ส่วนการให้
สารสนเทศกับโรงเรียนจะใช้รับบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนนําเอกสาร คู่มือ
ต่างๆ ลงสู่โรงเรียน ด้านการสะท้อนความคิดเห็น จะสะท้อนกับเพ่ือนศึกษานิเทศก์ในการประชุมกลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แล้วจึงสะท้อนในการประชุมผู้บริหารระดับเขตการศึกษา ต่อผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียนตามลําดับ ด้านการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะดําเนินการโดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูจากโรงเรียนในโครงการฯ มาประชุมชี้แจงก่อนแล้ว
จึงขยายผลต่อคุณครูและนักเรียนในลําดับต่อไป ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
และกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาก่อนแล้วจึง ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริงอีกครั้งหนึ่ง ด้านการให้คําแนะนํา คําชี้แจง 
คําปรึกษา จะดําเนินการโดยการออกพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายโดยตรง นอกจากนั้นจะใช้สื่อโซเซียล
มีเดียที่มีอยู่หลากหลายให้คําแนะนําในวงกว้างๆ อีกด้วย  
   ๔.๒  ผู้บริหารโรงเรียน ได้ทําการขับเคลื่อนโครงการโดย กําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
แล้วสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหารโรงเรียน ของครูและของนักเรียน  กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการ 

 



๑๐๕ 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปแล้ว เช่น กิจกรรมวิถีพุทธ, กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ, 
กิจกรรมกองทุนจิตอาสา เป็นต้น  เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการ เช่น Best Practice4 H วิถีพุทธ  
วิถีไทย, ภาพยนตร์สั้น, โครงการวินัยดีเป็นศรีแก่ตน เป็นต้น ผู้บริหารโรงเรียนได้ดําเนินการนิเทศภายในเกี่ยวกับ
โครงการโดยการร่วมประชุมวางแผนพร้อมทั้งสนับสนุน แนะนํา ติดตาม อย่างน้อยเดือนละ  ๒ ครั้ง  ส่วนการ
ประเมินโครงการนั้นผู้บริหารได้ดําเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่กําหนด โดยการสอบถาม สังเกตุ สัมภาษณ์ 
รายงานโครงการ เป็นต้น  จากการดําเนินงาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการ ได้แก่ 
สภาพแวดล้อม, บุคลากร, งบประมาณสนับสนุนและสถานที่ เป็นต้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย
ศึกษานิเทศก์  ได้มาให้คําแนะนําก่อนทําโครงการ ระหว่างทําโครงการและหลังจากดําเนินโครงการ ส่วนอุปสรรค 
ปัญหาที่พบ เช่น ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือขาดผู้รู้จริงในการดําเนินโครงการ งบประมาณไม่เพียงพอ และช่วงเวลาจํากัด
ไม่เพียงพอในการทํากิจกรรมจนเกิดผลจริง  สิ่งที่โรงเรียนต้องการให้หน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปสนับสนุน ได้แก่ 
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจริงมาให้คําแนะนํา  งบประมาณสนับสนุนและสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น 

๔.๓  ครู ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนี้  การสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน ได้ดําเนินการอบรมนักเรียนแกนนํา , อบรมนักเรียน
ทั้งโรงเรียนและนักเรียนแต่ละชั้นร่วมกันกําหนดคุณธรรมลักษณ์ของห้องเรียน เป็นต้น  การสร้างนักเรียนแกนนํา
คุณธรรมโดย คัดเลือกนักเรียนแต่ละชั้นเข้ารับการอบรมแล้วนักเรียนเหล่านั้นนําไปขยายผลในชั้นเรียนและ 
ในโรงเรียน เป็นต้น คุณครูได้นําไปบูรณาการการสอนในชั้นเรียนโดยการสอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาแต่ละ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนจัดโครงงานในการเรียนรู้ด้วย คุณครูทําการประเมินผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้
โดย ให้นักเรียนถอดบทเรียนว่าเกิดคุณธรรมใดบ้าง, สังเกตพฤติกรรมที่เกิดข้ึนแล้วบัณทึก, ทําการดสอบและทํา
การสัมภาษณ์ เป็นต้น หลังจากจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว นักเรียนได้เข้าใจความหมายและสามารถบอกได้ว่า
พฤติกรรมใดเกิดคุณธรรมอะไรบ้าง, นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้นและมีพฤติกรรมบ่งชี้ที่ดีขึ้น  ส่วนผลที่เกิดกับครู 
ได้แก่ คุณครูเอาใจใส่นักเรียนมากขึ้น, ตระหนักในการดูแลนักเรียนทั้งในด้านเนื้อหาและคุณธรรมและบรรยากาศ
ในการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น สอนง่ายขึ้น  เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจาการจัดการเรียนรู้ 
เช่น การเรียนรู้คุณธรรม, คุณธรรมนําความรู้ คุณธรรมนําสุขสู่การเรียนรู้และนิทานคุณธรรม เป็นต้น  อุปสรรค 
ปัญหาที่เกิดจากการดําเนินโครงการในระดับชั้นเรียน เช่น เห็นผลช้าประเมินไม่ชัดเจน, บุคลากรบางส่วนไม่เห็น
ความสําคัญและขาดการต่อเนื่องของกิจกรรม  สิ่งที่คุณครูต้องการได้รับจากหน่วยงานระดับเหนือขึ้นไป เช่น 
งบประมาณในการสนับสนุนการทํากิจกรรม, บุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านนี้และการนิเทศติดตาม
แบบใกล้ชิด  
  ๔.๔  นักเรียน ในมุมมองของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียนและ
ห้องเรียน  มีดังนี้  การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมหา
ปัญหาในโรงเรียน วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและร่วมกันกําหนดคุณธรรมเปูาหมายที่อยากให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  
ด้านการบูรณาการคุณธรรมกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้ดําเนินการโดยกําหนดวิธีการแก้ปัญหาในชั้นเรียน  

 



๑๐๖ 

กําหนดข้อตกลงร่วมกัน กําหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมเปูาหมายในชั้นเรียนร่วมกัน  ผลที่ได้รับ
จากการทํากิจกรรม ได้แก่ นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น, มีวินัยมากข้ึน ห้องเรียนและโรงเรียนสะอาดมากข้ึน  
วิทยากรภายนอกที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ได้แก่   พระภิกษุ,   บุคลากนในชุมชนละวิทยากรที่ครูเชิญมา   
ส่วนแหล่งเรียนรู้คุณธรรมนอกเหนือจากในโรงเรียน ได้แก่ วัด, อุทยานแห่งชาติ บ้านปราชญ์ชุมชน สวนสาธารณ
และสวนปุา  เป็นต้น      

๕. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ๕.๑  ทําการวิจัยเป็นรายเขตพ้ืนที่การศึกษา เพราะแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษามีสภาพบริบทด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
  ๕.๒  ทําการวิจัยในกลุ่มโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามจํานวนของนักเรียน   
เช่น ขนาดใหญ่พิเศษ, ขนาดใหญ่, ขนาดกลางและขนาดเล็ก  
  ๕.๓  ทําการวิจัยเปรียบเทียบในโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์กับโรงเรียนที่ไม่ประสบ
ผลสําเร็จ 
  ๕.๔  ทําการวิจัยแยกตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 
  ๕.๕  ทําการวิจัยในลักษณะกรณีศึกษา (Case study) กับโรงเรียนที่ทํากิจกรรมจิตอาสากับชุมชน 
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๑๑๒ 

 
ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๒๒๗๕                                                    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
                                                                                  อุดรธานี  เขต  ๒    ตําบลกุมภวาปี                                      
                                                                                  อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐  
               ๒๗     กรกฎาคม    ๒๕๖๐       
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
 

เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๐  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยฯ    จํานวน  ๔  ฉบับ  

   ด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมโรงเรียน สพฐ. ปีการศึกษา๒๕๖๐ ในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ซึ่งได้แก่ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ได้รับมอบหมายจาก 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด เขตตรวจราชการที่ ๑๐  กระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นผู้ทําการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD 
ซึ่งการทําวิจัยดังกล่าวต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการ 
ที่ ๑๐ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในครั้งนี้ 
   ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  เห็นว่าบุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาท่ี  ๒๐  คือ  ดร.สุพัชร    พันธุระศรี    ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
เป็นผู้ที่ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจ
พิจารณา ให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC)  กับ
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ            

 
                                                         ( นายบุญลน้   พิมพาที ) 
                                รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                                       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๔๒ ๓๕๔ ๕๗๕ ต่อ ๒๘  www.mrcud2.com 

http://www.mrcud2.com/


๑๑๓ 

ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๒๒๗๕                                     

               ๒๗     กรกฎาคม    ๒๕๖๐       

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนทองอินทร์สวนมอญ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยฯ    จํานวน  ๔  ฉบับ  

   ด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมโรงเรียน สพฐ. ปีการศึกษา๒๕๖๐ ในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ซึ่งได้แก่ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ได้รับมอบหมายจาก 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด เขตตรวจราชการที่ ๑๐  กระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นผู้ทําการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD 
ซึ่งการทําวิจัยดังกล่าวต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการ 
ที่ ๑๐ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในครั้งนี้ 
   ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  พิจารณาแล้วว่า  
นายไพโรจน์  พาสีราช  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๒ เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนําร่องโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส) ซึ่งมีประสบการณ์ 
มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม เป็นอย่างดี    จึงขอความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณา ให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC)  กับเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ            

 
                                                         ( นายบุญลน้   พิมพาที ) 
                                รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                                       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๔๒ ๓๕๔ ๕๗๕ ต่อ ๒๘  www.mrcud2.com 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   อุดรธานี เขต ๒ ตําบลกุมภวาปี 
   อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐ 
 



๑๑๔ 

ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๒๒๗๕                                     

               ๒๗     กรกฎาคม    ๒๕๖๐       

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยฯ    จํานวน  ๔  ฉบับ  

   ด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมโรงเรียน สพฐ. ปีการศึกษา๒๕๖๐ ในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ซึ่งได้แก่ นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ได้รับมอบหมายจาก 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัด เขตตรวจราชการที่ ๑๐  กระทรวงศึกษาธิการ  
ให้เป็นผู้ทําการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPREAD 
ซึ่งการทําวิจัยดังกล่าวต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในเขตตรวจราชการ 
ที่ ๑๐ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ในครั้งนี้ 
   ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๒  พิจารณาแล้วว่า  
นายศุภชัย  บํารุงภักดี ครู ชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็น คุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และมีประสบการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม  มานานเป็นอย่างดี    จึงขอความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตรวจพิจารณา ให้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC)  กับเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ            

 
                                                         ( นายบุญลน้   พิมพาที ) 
                                รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการแทน 
                                       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๔๒ ๓๕๔ ๕๗๕ ต่อ ๒๘  www.mrcud2.com 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   อุดรธานี เขต ๒ ตําบลกุมภวาปี 
   อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐ 
 



กลุ่มงานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
โทร. ๐๔๒ ๓๓๔ ๕๗๕ ต่อ ๒๘, ๐๖๔๗๔๕๗๐๖๐  ศน.สุริยนต์  อินทร์อุดม   

๑๑๕ 

ที่ ศธ  ๐๔๑๗๗ / ๔๐                                                     

                                                                                                                                                                                                                                              

                ๕  มกราคม      ๒๕๖๑       
เรื่อง   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือการวิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
เรียน  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  
        และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย  จํานวน  ๓๐  โรงเรียน 
   ๒. แบบสอบถาม     จํานวน    ๔  ฉบับ 
   ๓. รายละเอียดกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม  

   ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในแต่ละเขตตรวจราชการทําการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ.ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ เขตตรวจราชการละ  ๑  เรื่อง ซึ่งเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ได้ทําวิจัย เรื่อง การ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPRADE  ซึ่งรับผิดชอบการวิจัย  โดย  
นายสุริยนต์  อินทร์อุดม  ศึกษานิเทศก์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ซึ่งได้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย ไว้ ๔  กลุ่ม  ได้แก่   ศึกษานิเทศก์    ผู้บริหารโรงเรียน  ครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน  ซึ่งมีรายชื่อโรงเรียน และวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามดังเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ 
   ในการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จึงขอความร่วมมือจาก
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยัง ศึกษานิเทศก์  
โรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่กําหนดเป็นรายกลุ่มตัวอย่าง  ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕  
มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือรวบรวมข้อมูล แปลผลและเขียนรายงานการวิจัย ส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในลําดับต่อไป  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดดําเนินการ 
          ขอแสดงความนับถือ            

 

                                                            (นายพรชัย  โพคันโย) 
                                ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
   อุดรธานี เขต ๒ ตําบลกุมภวาปี 
   อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๑๐ 
 



๑๑๖ 

 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการวิจัย รายเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที ่ เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนที่ ๒ 
๑ สพป.อุดรธานี เขต ๑ บ้านโนนสําราญ บ้านโคกผักหอม 
๒ สพป.อุดรธานี เขต ๒ บ้านกอก หนองลุมพุกหญ้าม้า 
๓ สพป.อุดรธานี เขต ๓ บ้านเชียงงาม หนองแวงวิทยา 
๔ สพป.อุดรธานี เขต ๔ บ้านหันเทาผักกาดย่า บ้านเม็ก 
๕ สพป.หนองคาย เขต ๑ บ้านไร่ เมืองบาง 
๖ สพป.หนองคาย เขต ๒ บ้านแปูน บ้านแบง 
๗ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๑ บ้านหนองกุงแก้ว หนองบัววิทยายน 
๘ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ บ้านหนองบัวคําแสน หินฮาวน้ํากงวิทยา 
๙ สพป.เลย เขต ๑ บ้านแหล่งคาย บ้านเพียรซําบุวิทยา 

๑๐ สพป.เลย เขต ๒ บ้านซํากกค้อ บ้านโนนสวรรค์ 
๑๑ สพป.เลย เขต ๓ บ้านโคกงาม บ้านทับกี่ 
๑๒ สพป.บึงกาฬ บ้านไร่โนนสําราญ บ้านนาดง 
๑๓ สพม.๑๙ (เลยและนองบัวลําภู) นาวังศึกษา เลยอนุกูลวิทยา 
๑๔ สพม.๒๐ (อุดรธานี) หนองยางซุมวิทยาคม อุดรพัฒนาการ 
๑๕ สพม.๒๑ (หนองคายและบึงกาฬ) เซิมพิทยาคม ฝางพิทยาคม 

    
 

 

หมายเหตุ   ลักษณะของโรงเรียนคุณธรรมที่ใช้ในการวิจัย จําแนกได้ดังนี้ 
 
   ๑)  โรงเรียนในสังกัด สพป. โรงเรียนที่ ๑ คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ป.๖ และโรงเรียนที่ ๒  
คือ โรงเรียนที่เปิดสอนถึง ม.๓ 
   ๒)  โรงเรียนในสังกัด สพม. โรงเรียนที่ ๑ คือ นักเรียนน้อยกว่า ๕๐๐ คน และโรงเรียนที่ ๒ 
นักเรียน ๕๐๐ คนข้ึนไป 
 

 

 

 

 



รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัย และช่องทางตอบแบบสอบถามออนไลน ์
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ โดยใช้กระบวนการ SPRADE 

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยและการตอบแบบสอบถามออนไลน์  มีดังน้ี 
  ๑.  ศึกษานิเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ ผูร้ับผิดชอบโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ คน ตอบแบบ
สอบออนไลนไ์ด้ที่เว็บไซต์   https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2 
  ๒. ผู้บริหารโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ)  เขตพื้นการศึกษาละ ๒  โรงเรียนๆ ละ ๑  คน   
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3 
  ๓. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน (ตามรายชื่อที่แนบ) ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ 
https://goo.gl/forms/VtyLT7dfL8WnRTbE3   โดยแยกกลุม่ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
   ๓.๑  โรงเรียนทีเ่ปิดสอนถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ กลุม่ตัวอยา่งตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
คุณครูประจาํช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  ช้ันเรียนละ ๑ คน  
   ๓.๒  โรงเรียนทีเ่ปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ กลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
คุณครูประจาํช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒, ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ช้ันเรยีนละ ๑ คน 
   ๓.๓  โรงเรียนทีเ่ปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ กลุม่ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ได้แก่  คุณครปูระจํา
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และมัธยมศกึษาปีท่ี ๕  ช้ันเรียนละ ๑ คน  
 ๔. นักเรียนในโรงเรยีน (ตามรายชือ่ท่ีแนบ)  ตอบแบบสอบถามได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms 
/ZQxbNvAcvNoAVtBt2   โดยแยกกลุ่มตัวอยา่งผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
   ๔.๑ โรงเรยีนที่เปิดสอนถึงระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ได้แก ่
    ๑) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ จํานวน ๖ คน  แยกเป็นนักเรยีนชาย ๓  คน  
นักเรียนหญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมจีํานวนพอดีหรือน้อยกว่าที่กําหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน กรณีนักเรยีน 
ตอบแบบสอบถามออนไลนไ์ม่เป็นหรือไมม่ีความชํานาญ ขอความร่วมมือจากคณุครไูด้ให้คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ ด้วย  
    ๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕  จํานวน  ๖  คน แยกเป็นนักเรียนชาย  ๓  คน  
นักเรียนหญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมจีํานวนพอดีหรือน้อยกว่าที่กําหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน กรณีนักเรยีนตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ไม่เป็นหรือไมม่ีความชํานาญ ขอความร่วมมือจากคณุครไูด้ให้คําแนะนําในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย  
   ๔.๒  โรงเรียนทีเ่ปิดสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้เพิ่มนักเรยีนจากข้อ ๔.๑ อีกหนึ่งช้ันเรยีน คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จํานวน ๖ คน แยกเป็นนักเรยีนชาย ๓ คน นักเรียนหญิง ๓ คน ถ้านักเรียนมีจํานวนพอดีหรือน้อย
กว่าที่กําหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน  
   ๔.๓ โรงเรยีนที่เปิดสอนถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๖  นักเรียนผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ ได้แก่ 
    ๑) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  จํานวน ๖ คน แยกเป็นนักเรยีนชาย ๓ คน นักเรียนหญิง ๓ คน 
ถ้านักเรียนมีจาํนวนพอดีหรือน้อยกว่าที่กําหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน            
     ๒) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  จํานวน ๖ คน แยกเป็นนักเรยีนชาย ๓ คน นักเรียนหญิง ๓ คน 
ถ้านักเรียนมีจาํนวนพอดีหรือน้อยกว่าที่กําหนดให้ตอบแบบสอบถามทุกคน  
  ๕. ขอความร่วมมือสุม่นักเรียนโดยการจับฉลากเลขท่ี ให้ได้จํานวนตามต้องการ (การสุ่มแบบอย่างง่าย) 
  ๖. สามารถดตูัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ ดรูายละเอียดการตอบแบบสอบถามออนไลน์ และเชื่อมต่อแบบสอบถาม
ออนไลน์ แตล่ะประเภทของกลุม่ตวัอย่าง ได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนยส์ื่อ สพป.อุดรธานี เขต ๒   ที่ www.mrcud2.com 
 ๗. หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถาม ศน.สุรยินต์ อินทร์อุดม ท่ี โทร. 064 745 7060 และ 042 334 575  
ต่อ 28 

๑๑๗ 

https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2
https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3
https://goo.gl/forms%20/ZQxbNvAcvNoAVtBt2
https://goo.gl/forms%20/ZQxbNvAcvNoAVtBt2


๑๑๘ 

     

แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
โดยใช้กระบวนการ SPRADE    ฉบับของศึกษานิเทศก์ 

 

                  คําอธิบาย  กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD 
    S : Self-assessment หมายถึง การประเมินตนเอง 
    P : Provide information หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 
    R : Reflective thinking หมายถึง การสะท้อนความคิด 
                               E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล 
    A : Action หมายถึง การดําเนินการ การลงมือแก้ไขอุปสรรค ปัญหา  
    D : Data collection หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      

 

ค าชี้แจง ให้ท่านศึกษานิเทศก์ ตอบคําถามต่อไปนี้ (พอสังเขป)   

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภู,เลย,บึงกาฬ) 

 

 

 

 



๑๑๙ 

คําชี้แจง  ให้ท่านศึกษานิเทศก์ตอบคําถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) 
   ๑. การประเมินตนเอง (Self-assessment)  
   ๑.๑  การดําเนินการประเมินตนเองของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทําอย่างไรบ้าง 
................................................................................................................ ....................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๑.๒ ท่านได้ให้คําแนะนํา คําชี้แนะ คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินตนเองของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
ครู  และนักเรียน อย่างไรบ้าง (ตอบในภาพรวม) 
....................................................................................................................... .............................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
   ๒. การใหส้ารสนเทศ (Provide information )  
 ๒.๑ การดําเนินงานด้านสารสนเทศของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทําอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๒.๒ การให้สารสนเทศ ของท่านต่อผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน (ตอบในภาพรวม) ท่านทําอย่างไร
บ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
............................................................................................................................... ..................................................... 

   ๓. การสะท้อนความคิด (Reflective thinking)  
 ๓.๑ การสะท้อนความคิดของท่านกับงานนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ท่านทําอย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
..................................................................................................................................................... ...............................  
  ๓.๒ ท่านได้ให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการสะท้อนความคิคแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
นักเรียน อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
......................................................... ...........................................................................................................................  

   ๔. การดําเนินการ (Action)  
  ๔.๑ การดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในเขตพ้ืนที่การศึกษาของท่าน ท่านทําอย่างไร
บ้าง 
.................................................................................................................................... ................................................  
................................................................................. ...................................................................................................   
  



๑๒๐ 

    ๔.๒ ท่านได้ให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการแก้ปัญหาเพ่ือให้การดําเนินงานตาม
กลยุทธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ต่อผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
.................................................................................................................................................................. ..................  
   ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data collection) 
  ๕.๑ ท่านได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพ้ืนที่ของท่านอย่างไรบ้าง
............................................................................................................................. .......................................................  
......................................................... ...........................................................................................................................  

  ๕.๒  ท่านได้ให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .......................................................  
................................................................ ....................................................................................................................  

   ๖. การประเมินผล (Evaluation) 
  ๖.๑ ท่านได้ดําเนินการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในเขตพ้ืนที่การศึกษาของท่านอย่างไรบ้าง  
.......................................................................................................................................... ..........................................  
....................................................................................... .............................................................................................  

  ๖.๒ ท่านได้ให้คําแนะนํา คําชี้แจง คําปรึกษา เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมแก่
ผู้บริหารโรงเรียนและครู อย่างไรบ้าง
.................................................................................................................................................................... ................  
................................................................................................................. ................................................................... 

   ๗.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  ๗.๑ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม 
............................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ..........................................................................................................  

  ๗.๒ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
................................................................................................ ....................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
                                                                                                  ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
                                                                    คณะผู้วิจยัการขับเคลื่อนโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
                                                                                                 (อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภู,เลย,บึงกาฬ) 



๑๒๑ 

     

แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
โดยใช้กระบวนการ SPREAD    ฉบับของผู้บริหารโรงเรียน 

 

  คําอธิบาย  กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD 
    S : Self-assessment หมายถึง การประเมินตนเอง 
    P : Provide information หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 
    R : Reflective thinking หมายถึง การสะท้อนความคิด 
                               E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล 
    A : Action หมายถึง การดําเนินการ การลงมือแก้ไขอุปสรรค ปัญหา  
    D : Data collection หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      

 

ค าชี้แจง ให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภู,เลย,บึงกาฬ) 

 

 

 



๑๒๒ 

คําชี้แจง จงตอบคําถามต่อไปนี้ หรือทําเครื่องหมาย / ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 
  ๑.๑ จํานวนนักเรียน...............................คน 
  ๑.๒ จํานวนครู........................................คน 
  ๑.๓ ระดับชั้นที่เปิดสอน    ปฐมวัย   ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ๓)       ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ๖) 
        ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ๓)        ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ๖) 

ตอนที่ ๒ การด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม (ตอบพอสังเขป) 
  ๒.๑ คุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน คือ............................................................................................. ... 
............................................................................................................................. ................................................ 
  ๒.๒ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก จําแนกตามกลุ่ม 
   ๑) ผู้บริหารโรงเรียน คือ................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................  
   ๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ ............................................................................................  
.................................................................................................. ..................................................................................  
     ๓) นักเรียน คือ ................................................................................................................ .............. 
..................................................................................................................................................... ............................... 

  ๒.๓ กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไปแล้ว มีดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ)
  ๑).............................................................................................................................. ..............
  ๒)................................................................................................................. ..........................
  ๓)........................................................................................................................... ...............  
  ๒.๔ เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียน มีดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ)
  ๑)........................................................................................................................... ....................  
   ๒)............................................................................................ ..................................................  
   ๓)........................................................................................................................... ...................  
  ๒.๕ ผู้บริหารโรงเรียนได้ทําการนิเทศภายในเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ) 
   ๑)........................................................................................................................... ...............  
   ๒)............................................................... ..........................................................................  
   ๓)........................................................................................................................... ............. 

  

 



๑๒๓ 

   ๒.๖ ผู้บริหารโรงเรียนได้ทําการประเมินผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ) 
   ๑)........................................................................................................................... ..................  
   ๒).............................................................................................................................................  
   ๓)........................................................................................................................... ................. 

๒.๗ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนมีดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ)    
           ๑)......................................................................................... ...................................................  
  ๒)........................................................................................................................... ...................  
  ๓)................................................................................................. ............................................. 

๒.๘ กิจกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อโรงเรียน
คุณธรรม  มีดังนี้ (บอกมาสัก ๓ ข้อ) 
     ๑)................................................................................ .............................................................   
  ๒)........................................................................................................................... .................    
  ๓)............................................................................................................................................  

๒.๙ อุปสรรค ปัญหา ที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนไม่บรรลุ
เปูาหมาย ได้แก่ 
     ๑)........................................................................................................................................  
   ๒)........................................................................................................................... .............  
   ๓)........................................................................................................................................   
๒.๑๐ สิ่งต้องการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป./สพม. สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
  ๑)..............................................................................................................................................  
  ๒)........................................................................................................................... ..................  
   ๓)................................................................................................................................ ............. 

   ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
  ๓.๑ เกี่ยวกับนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม........................................................................................ ... 
............................................................................................................................. .......................................................  
  ๓.๒ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม....................................................................... 
............................................................................. .......................................................................................................  
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภ,ูเลย,บึงกาฬ) 



๑๒๔ 

 

     

แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
โดยใช้กระบวนการ SPRADE    ฉบับของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  คําอธิบาย  กระบวนการนิเทศแบบ SPREAD 
    S : Self-assessment หมายถึง การประเมินตนเอง 
    P : Provide information หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 
    R : Reflective thinking หมายถึง การสะท้อนความคิด  
                               E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล 
             A : Action หมายถึง การดําเนินการ การลงมือแก้ไขอุปสรรค ปัญหา  
    D : Data collection หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      

 

ค าชี้แจง ให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอบคําถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภู,เลย,บึงกาฬ) 

 

 



๑๒๕ 

คําชี้แจง จงตอบคําถามต่อไปนี้ หรือทําเครื่องหมาย / ใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ ประสบการณ์การสอน..................ปี 
  ๑.๒ ระดับชั้นที่สอน   ปฐมวัย        ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ๓)      ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ๖) 
                  ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ๓)        ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ๖) 
  ๑.๒ การเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนําหรือครูแกนนําโรงเรียนคุณธรรม  
         ไม่ได้เข้าร่วมอบรม      ได้เข้าร่วมอบรม 
  

ตอนที่ ๒ การด าเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน  (ตอบพอสังเขป) 
  ๒.๑ การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑)............................................................................................................ ...................................... 
   ๒)........................................................................................................................... .........................  
   ๓)......................................................... ..........................................................................................  

  ๒.๒ การสร้างนักเรียนแกนนําคุณธรรมในโรงเรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
    ๑).............................................................................................. .............................................  
   ๒)........................................................................................................................... ...................  
   ๓)........................................................................................................................... .................  
  ๒.๓ การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้  
     ๑)................................................................................................................................................  
   ๒)........................................................................................................................... .....................  
   ๓)........................................................................................................................... .....................  
  ๒.๔ การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑)..............................................................................................................................................  
   ๒)........................................................................................................................... .................. 
   ๓)........................................................................................................................... ..................  
  ๒.๕ การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในชั้นเรียน ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
     ๑).......................................................................................................................................... ..... 
   ๒)........................................................................................................................ ......................  
   ๓)........................................................................................................................... ................. 

   



๑๒๖ 

๒.๖ ผลที่ได้จากการดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรม แยกเป็นรายการ ดังนี้ 
   ๑) ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน..................................................................................................... ........ 
   ๒) ผลที่เกิดขึ้นกับครู................................................................................................ ..................... 
   ๓) องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน............................................... 
   ........................................................................................................................... ...................................... 

 ๒.๗ อุปสรรค ปัญหา ที่ทําให้การดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมในระดับชั้นเรียนไม่บรรลุ
เปูาหมาย ได้แก่ 
   ๑)............................................................................................................ ..............................  
   ๒)........................................................................................................................... .............. 
      ๓)......................................................................... ................................................................  
   ๒.๘ สิ่งที่ต้องการได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานระดับ สพป./สพม. สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
   ๑).......................................................................................... ...................................................  
  ๒)........................................................................................................................... ....................  
   ๓)...............................................................................................................................................  

ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  ๓.๑ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม............................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  ๓.๒  เกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ...................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภ,ูเลย,บึงกาฬ) 

 

 

 



๑๒๗ 

 

   

แบบสอบถามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
โดยใช้กระบวนการ SPRADE    ฉบับของนักเรียน 

 

  คําอธิบาย  กระบวนการนิเทศแบบ SPRADE  
    S : Self-assessment หมายถึง การประเมินตนเอง 
    P : Provide information หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ 
    R : Reflective thinking หมายถึง การสะท้อนความคิด 
                               E : Evaluation หมายถึง การประเมินผล 
    A : Action หมายถึง การดําเนินการ การลงมือแก้ไขอุปสรรค ปัญหา  
    D : Data collection หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล 
      

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน ตอบคําถามต่อไปนี้ (พอสังเขป) 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภู,เลย,บึงกาฬ) 

 



๑๒๘ 

คําชี้แจง จงตอบคําถามต่อไปนี้ หรือทําเครื่องหมาย / ใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑ เป็นนักเรียนระดับชั้น       ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ๓)        ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ๖) 
            ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ๓)      ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ๖) 
  ๑.๒ การเข้ารับการอบรมเป็นแกนนํานักเรียนคุณธรรม  
            ไม่ได้เข้าร่วมอบรม      ได้เข้าร่วมอบรม  

ตอนที่ ๒ การด าเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวคุณธรรมในโรงเรียนและในห้องเรียน  (ตอบพอสังเขป) 
  ๒.๑ การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมดําเนินการ 
ดังนี้ 
    ๑)........................................................................................................................... ...................  
    ๒)............................................................................................................................. ..................  
    ๓)......................................................................................................... ......................................  
  ๒.๒ การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  นักเรียนได้มีส่วนร่วมดําเนินการ ดังนี้  
  ๑)........................................................................................................................ ........................  
   ๒)........................................................................................................................... ....................  
   ๓)........................................................................... ...................................................................   
  ๒.๔ การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑)................................................................................................. ...............................................  
   ๒)........................................................................................................................... ....................  
   ๓)..............................................................................................................................................   
  ๒.๕ ผลที่ได้จากการที่นักเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรม ทั้งในและนอกห้องเรียน มีดังนี้ 
   ๑) ..........................................................................................................................................  
   ๒) .......................................................................................................................... .................  
   ๓) ..........................................................................................................................................   
 ๒.๖ นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากวิทยากรภายนอก (นอกจากครูในโรงเรียน) 
    ไม่ได้เรียนรู้  ได้เรียนรู้ ได้แก่ (ระบุชื่อ เช่น พระ, หมอ,ตํารวจฯลฯ)...........................
 ............................................................................................................................. .................................... 
  ๒.๗ นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนหรือไม่ 
     ไม่ได้เรียนรู้   ได้เรียนรู้ ได้แก่ (ระบุชื่อ เช่น วัด, สถานีอนามัย,สถานีตํารวจฯลฯ)........
 ............................................................................................................................. ................................. 
   



๑๒๙ 

๒.๘ จงบอกชื่อโครงงานคุณธรรม ที่นักเรียนมีส่วนร่วมจัดทํา  
  ............................................................................................................................. ...................................
 ......................................................................................................................................................... ........ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
คณะผู้วิจัยการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 

(อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลําภ,ูเลย,บึงกาฬ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

ตารางที่ ๑๔  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC) 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับศึกษานิเทศก์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน 

ข้อที่ 
ค่าคะแนนผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
เฉลี่ย แปลผล 

ศน. ดร.สุพัชร ผอ.ไพโรจน์ คุณครูศุภชัย  
1.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
1.2 1 0 1 2 0.67 คงไว้ 
2.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
4.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
4.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
5.1 1 1 0 2 0.67 คงไว้ 
5.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
6.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
6.2 1 0 1 2 0.67 คงไว้ 
7.1 1 1 0 2 0.67 คงไว้ 
7.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 

              
รวม/เฉลี่ย 14 12 12 38 0.90 คงไว้ 

 

หมายเหตุ ค่าคะแนน 
    

 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่วัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 

    

 

 

 

 

การตัดสิน 
    IC มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  เลือกข้อคําถามนั้นไว้ 

 IC น้อยกว่า  0.5   ตัดข้อคําถามนั้นทิ้งหรือนําไปปรับปรุงแก้ไข 



๑๓๑ 

ตารางที่ ๑๕  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC) 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับผู้บริหารโรงเรียน โดยผู้เชีย่วชาญ ๓ ท่าน 

ข้อที่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
เฉลี่ย แปลผล 

ศน. ดร.สุพัชร ผอ.ไพโรจน์ คุณครูศุภชัย 
2.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.3 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.4 1 1 0 2 0.67 คงไว้ 
2.5 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.6 0 1 0 1 0.33 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.7 1 0 1 2 0.67 คงไว้ 
2.8 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.9 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.10 0 1 0 1 0.33 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.11 0 0 1 1 0.33 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.12 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 

              
รวม/เฉลี่ย 11 12 11 34 2.83 คงไว้ 
 

หมายเหตุ ค่าคะแนน 
    

 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่วัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 

   

 

 

 

 

การตัดสิน 
    IC มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  เลือกข้อคําถามนั้นไว้ 

 IC น้อยกว่า  0.5   ตัดข้อคําถามนั้นทิ้งหรือนําไปปรับปรุงแก้ไข 



๑๓๒ 

ตารางที่ ๑๖  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC) 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน 

ข้อที่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
เฉลี่ย แปลผล 

ศน. ดร.สุพัชร ผอ.ไพโรจน์ คุณครูศุภชัย 
2.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.3 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.4 0 -1 -1 -2 -0.67 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.5 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.6 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.7 1 1 0 2 0.67 คงไว้ 
2.8 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.9 1 0 1 2 0.67 คงไว้ 
2.10 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.1 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
3.2 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 

              
รวม/เฉลี่ย 11 9 9 29 0.81 คงไว้ 

 

หมายเหตุ ค่าคะแนน 
    

 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่วัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 

 

 

 

  

 

 

การตัดสิน 
    IC มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  เลือกข้อคําถามนั้นไว้ 

 IC น้อยกว่า  0.5   ตัดข้อคําถามนั้นทิ้งหรือนําไปปรับปรุงแก้ไข 



๑๓๓ 

ตารางที่ ๑๗  แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับลักษณะกลุ่มพฤติกรรมหรือจุดประสงค์ (IC) 
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ฉบับนักเรียน  โดยผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน 

ข้อที่ 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ รวม

คะแนน 
เฉลี่ย แปลผล 

ศน. ดร.สุพัชร ผอ.ไพโรจน์ คุณครูศุภชัย  
2.1 0 0 1 1 0.33 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.2 0 1 0 1 0.33 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.3 0 -1 -1 -2 -0.67 ตัดทิ้งหรือแก้ไข 
2.4 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.5 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.6 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.7 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.8 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 
2.9 1 1 1 3 1.00 คงไว้ 

              
รวม/เฉลี่ย 6 6 6 18 0.67 คงไว้ 

 

หมายเหตุ ค่าคะแนน 
    

 
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นไม่วัดวัตถุประสงค์หรือพฤติกรรมข้อนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตัดสิน 
    IC มากกว่าหรือเท่ากับ  0.5  เลือกข้อคําถามนั้นไว้ 

 IC น้อยกว่า  0.5   ตัดข้อคําถามนั้นทิ้งหรือนําไปปรับปรุงแก้ไข 



๑๓๔ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับศึกษานิเทศก์ 

 

 



๑๓๕ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับศึกษานิเทศก์ (ต่อ) 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/CHJLUPVurAwr4hsC2


๑๓๖ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับผู้บริหารโรงเรียน 

 

 



๑๓๗ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับผู้บริหารโรงเรียน (ต่อ) 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/nOCwwEiHSItkl4gG3


๑๓๘ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 



๑๓๙ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต่อ) 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://goo.gl/forms/VtyLT7dfL8WnRTbE3 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับนักเรียน 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

แบบสอบถามออนไลน์บนกูเก้ิลฟอร์ม  ฉบับนักเรียน (ต่อ) 

 

 

แหล่งที่มา  : https://goo.gl/forms/ZQxbNvAcvNoAVtBt2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต ๑, ๒, ๓, ๔ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๑, ๒ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัว   เขต ๑, ๒ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑, ๒, ๓ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
       ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ๑๙, ๒๐, ๒๑ 
       นายวินัย  อสุณี  ณ  อยุธยา    ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       นายไกรสร  พิมพ์ประชา        ทีมขับเคลื่อนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
       นายสุพัชร   พันธุระศรี          ศึกษานิเทศก์ สํานังานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
 
คณะกรรมการด าเนินการวิจัย (ทีมเคลื่อนที่เร็วคุณธรรมเขตตรวจราชการที่ ๑๐ , RT : Roving Team)   
        นางกาญจนา     อัลฟ์เบิร์ก     ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๑ 
        นายสุริยนต์       อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
        นายปรีดา        พงษ์วุฒินันท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒  
        นางพิศมัย        แก้วแสงใส     ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๓        
        นายเมธี           มูลธี            ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๔ 
        นางสมหมาย     โยธากุล        ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๑ 
        นายเวชยันต์     ภูละคร         ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต ๒  
        นายพัฐจักร      วันทว ี          ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลําภู เขต ๒ 
        นางสาวกิ่งนภา  สกุลตั้ง         ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๑ 
        นางสาวทัศนีย์   ฤทธิมนตรี     ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒ 
        นางแดนสวรรค์  ศรีบุรินทร์     ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๓ 
        นายนิพนธ์       ถิ่นดอนหมู     ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ 
        นางวนิดา        น้อยมะลิวัน    ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๙ 
        นางชุติมา        ฤทธาพรหม    ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๑๙ 
        นางไพรวรรณ   พานิช           ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๐ 
        นากมลพันธ์     แก้วโชติ         ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๒๑ 
        นางอัจฉรียา     พงศ์ภูริจํารัส   นักวิชาการศึกษา  สพป. หนองบัวลําภู  เขต ๑ 
 

 



 

 

วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล  ร่าง เขียนรายงานการวิจัย 
        นายสุริยนต์       อินทร์อุดม    ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 

ตรวจทานร่างรายงานการวิจัย 
        นางสุภาวดี       ปกครอง        ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต ๒ 
  

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


