คำนำ
การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นกลไกสาคัญยิ่ง
ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย โดยผู้นิเทศทาหน้าที่ให้
คาแนะนา ช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา และให้กาลังใจแก่โรงเรียน เพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการพัฒนา
เป็นโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งคณะผู้นิเทศทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ระดับเขตตรวจราชการ
จึงได้ดาเนินการสังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสถานศึกษาใน
เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 2 ขอขอบคุณที่ปรึกษา และ
คณะทางานทุกท่านที่ทาให้การสังเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ประจาปีงบประมาณ 2561
เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป
ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่ 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน
ตุลาคม 2561
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำของโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ได้กล่าวถึงศาสตร์
พระราชาซึ่งเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุม เรื่องเอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การ
เป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีของคนไทยที่บรรพชน
ไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ศาสตร์พระราชาให้ข้อคิดการประพฤติตนไว้ว่าอย่าคบคนด้วยฐานะ
คบคนด้วยความดีมีมิตรภาพด้วยความรักและความผูกพันและขอให้มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา
ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติและพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดี และทาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า รวมทั้งน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลและยั่งยืน แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมาเพื่อให้
ประชาชนชาวไทยนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการ
ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข จึงนับได้ว่า “ศาสตร์พระราชา” เป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย
ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทาดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อร่วมกันพัฒ นาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความ
เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดไป
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อ
ประชาชนชาวไทยให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมทั้งพระราชทานหลัก 3 ประการ ที่เกี่ยวกับ
ครูและนักเรียนไว้ว่า
“ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”
“ให้ครูสอนให้เด็กมีน้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กที่เรียนเก่ง
ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
จากพระราชกระแสรับสั่งข้างต้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระราชทาน พระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
3. มีงานทา-มีอาชีพ
4. เป็นพลเมืองดี
เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทา
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์
สุจ ริต 4) ความรับ ผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ แต่ล ะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างน้อย
ร้อยละ 35 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ควำมเป็นมำของกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ จัดประชุมผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณ ธรรม สพฐ. จากทุก ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา เพื่ อ ให้ มีค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ และนาความรู้ไปจัดการอบรมขยายผล
ให้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนคุณธรรมในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารและครูที่ผ่านการ
อบรม นาความรู้ไปขยายผลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และร่วมกับขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงเรียน
คุณธรรมได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะประสบความสาเร็จได้นั้น
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งได้แก่ การนิเทศ กากับ ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องของผู้
นิเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้นิเทศจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT)
ซึ่งผู้นิเทศดังกล่าวจะใช้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในการให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือ
โรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงเรียนตลอดจนประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานในแต่ละระดับโดยใช้รูปแบบการรายงาน ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) นิเทศ กากับ ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
กลุ่มเป้ำหมำย
1. เชิงปริมำณ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง ชัยนาท) จานวน 36 แห่ง
2. เชิงคุณภำพ
2.1 ผู้บริห าร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี
สิ งห์ บุ รี อ่างทอง ชัย นาท) ที่เป็ น กลุ่ มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2.2 ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ได้ข้อมูลการดาเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการนิเทศ
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)ที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 36 แห่ง ได้ดาเนินงานโครงการอย่างถูกต้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันร่วมพัฒนาเป็น “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
2. เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางกาหนดนโยบาย และการสนับสนุนส่งเสริมให้ โรงเรียนในสังกัด
ดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุเป้าหมาย
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ส่วนที่ 2
วิธีดำเนินกำร
รายงานผลการดาเนินงานการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 มีวิธีดาเนินการ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดาเนินการ
2. ระยะเวลาดาเนินการ
3. เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
4. การใช้เครื่องมือ
5. ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ
6. แหล่งที่มาของข้อมูล
7. การเก็บรวบรวมข้อมูล
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการดาเนินการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกั ดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัยนาท) จานวน 36 แห่ง ประกอบด้วย
ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการนิเทศ
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง

โรงเรียน
ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
บ้านหลุมข้าว
อนุบาลบ้านเพนียด
บ้านแหลมขนแดน
อนุบาลท่าหลวง
วัดหนองนา
อนุบาลสิงห์บุรี
อนุบาลท่าช้าง
วัดคีม
วัดสี่ร้อย
วัดท่าตลาด
วัดท่าโขลง มิตรภาพที่ 135

โรงเรียน
วัดโบสถ์
บ้านเขาดิน
วัดโพธิ์เก้าต้น
บ้านดงดินแดง
บ้านปรางค์น้อย
บ้านท่าดินดา
วัดพรหมสาคร
วัดน้อย
บ้านหนองลีวิทยาคม
วัดท่าอิฐ
วัดทางพระ
ชุมชนวัดน้าพุ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
สังกัด
สพป.ชัยนาท
สพม. เขต 5

โรงเรียน
บ้านสะพานหิน
อนุบาลมโนรมย์
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
พิบูลวิทยาลัย
วิเศษชัยชาญวิทยาคม

โรงเรียน
วัดมะปราง
บ้านหนองแค
ชุมชนวัดมาติการาม
สรรพยาวิทยา
โคกกะเทียมวิทยาลัย
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

2. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – เดือนกันยายน 2561
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรดำเนินกำร
แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 1 ฉบับ
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษาใน
เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการนิเทศ
ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 โดยทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) เขตตรวจราชการที่
2 รวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือและวิธีการที่กาหนดไว้ และให้ การนิเทศ ให้ คาปรึกษา แนะนา
ช่วยเหลือโรงเรียน และติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าว
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2
(ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้ วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ตอนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ใช้สถิติดังต่อไปนี้
1. ความถี่
2. ค่าร้อยละ
จากสูตร
p= f
X ๑๐๐
N
เมื่อ p แทน ค่าร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการเปรียบเทียบ
N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
(พิชิต ฤทธิ์จรูญ. 2547 : 261)
3. ค่าเฉลี่ย
จากสูตร

=

X

เมื่อ

x
n

แทน คะแนนเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
(ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538 : 73)
X
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตอนที่ 2 ปัญหา /อุปสรรคการดาเนินงาน
ผลกำรดำเนินงำน แต่ละตอนเป็นดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนที่ดาเนินงานตามประเด็นการนิเทศ ภาพรวมของเขตตรวจ
ราชการที่ 2
ประเด็นกำรนิเทศ
1. การกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์)
2. วิธีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
2.1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจ
2.2 การสร้างแกนนา
2.3 การประชุมระดมสมอง
2.4 การจัดตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
2.5 อื่นๆ
3. วิธีดาเนินการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
3.1 จัดทาโครงการ/การจัดทาโครงงานคุณธรรม
3.2 การเป็นแบบอย่างที่ดี
3.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

จำนวนโรงเรียน
ดำเนินกำร ไม่ได้ดำเนินกำร
35
1
(97.22)
(2.78)
36
(100.00)
35
(97.22)
36
(100.00)
29
(80.56)
0
(0.00)

0
(0.00)
1
(2.78)
0
(0.00)
7
(19.44)
0
(0.00)

36
(100.00)
36
(100.00)
36
(100.00)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ประเด็นกำรนิเทศ
3.4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
3.5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.6 อื่นๆ (สร้างจิตสานึกที่ดี)
4. เครื่องมือสาคัญที่โรงเรียนใช้ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
4.1 การสื่ อ สารสร้ า งความเข้ า ใจทั้ ง โรงเรี ย นเพื่ อ ให้ ท ราบ
เป้าหมายและทิศทางการดาเนินงาน
4.2 การสร้ า งแกนน า (ครู -นั ก เรี ย น) เพื่ อ เป็ น ผู้ น าในการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
4.3 การนิเทศติดตามภายในโรงเรียน
4.4 การนิเทศติดตามโดยศึกษานิเทศก์
4.5 การสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ
4.6 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
4.7 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน : AAR
4.8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.9 การประเมินผลและการนาผลการประเมินไปพัฒนา
4.10 การประชาสัมพันธ์
4.11 อื่นๆ
ร้อยละเฉลี่ย

จำนวนโรงเรียน
ดำเนินกำร ไม่ได้ดำเนินกำร
33
3
(91.67)
(8.33)
34
2
(94.44)
(5.56)
1
35
(2.78)
(97.22)
36
(100.00)
33
(91.67)
35
(97.22)
29
(80.56)
33
(91.67)
32
(88.89)
27
(75.00)
32
(88.89)
30
(83.33)
31
(86.11)
0
(0.00)
84.09

0
(0.00)
3
(8.33)
1
(2.78)
7
(19.44)
3
(8.33)
4
(11.11)
9
(25.00)
4
(11.11)
6
(16.67)
5
(13.89)
0
(0.00)
15.91
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จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม โรงเรียนในสังกัด เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง ชัยนาท) มีการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส่วนใหญ่ คิดเป็น ร้อยละ
84.09
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของโรงเรียนที่กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์) ภาพรวม
ของเขตตรวจราชการที่ 2
คุณธรรมเป้ำหมำย
1. ความพอเพียง
2. ความกตัญญู
3. ความซื่อสัตย์สุจริต
4. ความรับผิดชอบ
5. อุดมการณ์คุณธรรม

จำนวน
22
1
9
25
39

ร้อยละ
22.92
1.04
9.38
26.04
40.63

จากตารางที่ 3 พบว่า โรงเรียนในสั งกัด เขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิ งห์ บุรี อ่างทอง
ชัยนาท) กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย มากที่สุด คือ อุดมการณ์คุณธรรม (ร้อยละ 40.63) รองลงมา คือ
ความรับผิดชอบ (ร้อยละ 26.04) ความพอเพียง (ร้อยละ 22.92) ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 9.38)
และน้อยที่สุด คือ ความกตัญญู (ร้อยละ 1.04)
ตารางที่ 4 แสดงจานวนโครงงานคุณธรรม และกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนที่บรรลุเป้าหมาย ภาพรวม
ของเขตตรวจราชการที่ 2
คุณธรรมเป้ำหมำย
1. โครงงานคุณธรรม
2. นักเรียน
3. ครู
4. ผู้บริหาร
5. ครอบครัวของนักเรียน
6. ชุมชน
7. องค์ความรู้ นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการดาเนินงาน

จำนวน
384
14,323
863
41
3272
651
151
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ตอนที่ 2 ปัญหา /อุปสรรคการดาเนินงาน
ปัญหำ /อุปสรรคกำรดำเนินงำน
ควำมถี่
1. ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม
7
สพฐ.
2. ขาดความต่อเนื่องของการดาเนินงาน
4
3. ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับพฤติกรรม จึงยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
4
4. ขาดความตระหนัก การไม่รับความร่วมมือจากทุกคนในโรงเรียน
4
5. การติดตาม ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ไม่ต่อเนื่อง
3
6. โรงเรียนขนาดใหญ่กระบวนการขับเคลื่อนทาได้ยาก
2
7. การดาเนินงานที่ต้องประสานกับชุมชน หรือผู้ปกครองนักเรียน ดาเนินการได้ยาก
2
8. งบประมาณน้อย
2
9. งานนโยบายมีมาก ทาให้บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่
1
10. นักเรียนระดับชั้นประถมต้น ยังไม่สามารถดาเนินงานตามโครงงานได้ด้วยตนเอง
1
11. ข้อจากัดในเรื่องสถานที่ ทาให้เป็นอุปสรรคในการดาเนินการบางกิจกรรม
1
12. ไม่สามารถดูแลพฤติกรรมนักเรียนที่บ้านหรือนอกสถานศึกษา
1
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บทที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการดาเนินงานการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษา
ในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อนา
ผลการนิ เทศไปใช้เป็ น ข้อมูล สารสนเทศพื้นฐานเป็นแนวทางกาหนดนโยบาย และการสนับสนุ น
ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุ เป้าหมาย ซึ่งมี
ข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลาดับ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) นิเทศ กากับ ติดตามความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี
สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้ในการดาเนินการนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ได้แก่
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
ชัย นาท) จ านวน 36 แห่ ง ในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ,
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 , สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิ ง ห์ บุ รี , ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง , ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาชัยนาท และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เขตพื้นที่ละ 6 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในกำรดำเนินงำน
แบบนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 1 ฉบับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การนิเทศ ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2
(ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินการ ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้วย
สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ตอนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
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สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
โรงเรียนในสังกัดเขตตรวจราชการที่ 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท) มีการดาเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้ มีการกาหนดคุณธรรมเป้าหมาย (คุณธรรมอัตลักษณ์) มี
วิธีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ มีวิธีดาเนินการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย และมีเครื่องมือสาคัญที่
โรงเรียนใช้ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 84.09
ปั ญ หา อุ ป สรรคในการด าเนิ น งานตามโครงการโรงเรี ยนคุ ณ ธรรม สพฐ. ส่ ว นใหญ่ คื อ
บุ คลากรของโรงเรี ย นขาดความรู้ ความเข้าใจในหลั กการพัฒ นาโรงเรี ยนตามโครงการโรงเรีย น
คุณธรรม สพฐ. ขาดความตระหนัก การไม่รับความร่วมมือจากทุกคนในโรงเรียน ขาดความต่อเนื่อง
ของการดาเนินงาน และต้องใช้ระยะเวลาในการปรับพฤติกรรม จึงยังไม่เห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่
ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกาหนดเส้นทางการพัฒ นา ส าหรับ
สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ชัดเจน และต่อเนื่อง
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนและ
ให้ความสาคัญกับการนิเทศ กระตุ้นกากับติดตามให้โรงเรียนมีการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.อย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึกษาควรสร้างความตระหนัก และพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4. สถานศึกษา ควรนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และมีการ
สรุปรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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บรรณำนุกรม
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การนิเทศ
กากับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

14

ภำคผนวก

15

ภำคผนวก ก
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงำนทีมเคลื่อนที่เร็ว
โรงเรียนคุณธรรม (Roving Teams : RT) ระดับเขตตรวจรำชกำร

16

17

18

19

ภำคผนวก ข
ประกำศ สพม.เขต 5 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของทีมเคลื่อนที่เร็ว
(Roving Teams : RT) ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2

20

21

22

ภำคผนวก ค
แบบนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ของทีมเคลือ่ นที่เร็ว (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2

23

24

25

26

ภำคผนวก ง
กำหนดกำรนิเทศของทีมเคลื่อนทีเ่ ร็ว (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2
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กำหนดกำรนิเทศ ปีงบประมำณ 2561
คณะทำงำนทีมเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2
คณะผู้นิเทศ ทีมที่ 1
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลำ
โรงเรียน
สังกัด
ที่นิเทศ
1
31 พ.ค. 61
08.30-12.00 น. อนุบาลบ้านเพนียด
สพป.ลพบุรี 1
13.00-16.30 น. บ้านเขาดิน
สพป.ลพบุรี 1
1 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. วัดหนองนา
สพป.ลพบุรี 2
13.00-16.30 น. อนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี 2
2
15 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. บ้านปรางค์น้อย
สพป.ลพบุรี 2
13.00-16.30 น. บ้านท่าดินดา
สพป.ลพบุรี 2
22 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. บ้านหลุมข้าว
สพป.ลพบุรี 1
13.00-16.30 น. วัดโบสถ์
สพป.ลพบุรี 1
3
6 ก.ค. 61
08.30-12.00 น. บ้านดงดินแดง
สพป.ลพบุรี 2
13.00-16.30 น. บ้านแหลมชนแดน
สพป.ลพบุรี 2
19 ก.ค. 61
08.30-12.00 น. วัดโพธิ์เก้าต้น
สพป.ลพบุรี 1
13.00-16.30 น. ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
สพป.ลพบุรี 1
คณะนิเทศ
นางสาวสิริกร กระสาทอง
นายไพโรจน์ วังบรรณ์
นายวิชา ทาเพียร
นางสมมาตร เพียรชนะ
นางอรวรรณ ป้อมดา
นางชลธิชา กัณฐโรจน์
นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ
นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์
นายทัศนัย ไพรี
นางชุลีพร สุระโชติ

สพป.ลพบุรี 1
สพป.ลพบุรี 2
สพป.ลพบุรี 2
สพป.ลพบุรี 2
สพป.ลพบุรี 2
สพป.ลพบุรี 1
สพป.ลพบุรี 1
สพป.ลพบุรี 1
สพป.ลพบุรี 1
สพป.ลพบุรี 2

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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กำหนดกำรนิเทศ ปีงบประมำณ 2561
คณะทำงำนทีมเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2
คณะผู้นิเทศ ทีมที่ 2
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลำ
โรงเรียน
สังกัด
ที่นิเทศ
1
31 พ.ค. 61
08.30-12.00 น. วัดท่าอิฐ
สพป.อ่างทอง
13.00-16.30 น. วัดท่าตลาด
สพป.อ่างทอง
1 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. อนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
13.00-16.30 น. วัดน้อย
สพป.สิงห์บุรี
2
14 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. วัดสี่ร้อย
สพป.อ่างทอง
13.00-16.30 น. ชุมชนวัดน้าพุ
สพป.อ่างทอง
15 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น. วัดพรหมสาคร
สพป.สิงห์บุรี
13.00-16.30 น. บ้านหนองลีวิทยาคม
สพป.สิงห์บุรี
3
5 ก.ค. 61
08.30-12.00 น. วัดทางพระ
สพป.อ่างทอง
13.00-16.30 น. วัดท่าโขลง
สพป.อ่างทอง
6 ก.ค. 61
08.30-12.00 น. วัดคีม
สพป.สิงห์บุรี
13.00-16.30 น. อนุบาลท่าช้าง
สพป.สิงห์บุรี
คณะนิเทศ
นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
นายโสรส มั่นดี
นายปรีชา แสงไข่
นายเสนาะ อาไพ
นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ
นายสมชาย พวงโต
นายสมชาย สิงหา
นายวิจิตร บัวใหญ่
นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์
นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ

สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.อ่างทอง
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
สพป.อ่างทอง

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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กำหนดกำรนิเทศ ปีงบประมำณ 2561
คณะทำงำนทีมเคลื่อนที่เร็ว โรงเรียนคุณธรรม (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2
คณะผู้นิเทศ ทีมที่ 3
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
ช่วงเวลำ
โรงเรียน
สังกัด
ที่นิเทศ
1
31 พ.ค. 61
08.30-12.00 น.
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท
13.00-16.30 น.
ชุมชนมาติการาม
สพป.ชัยนาท
1 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น.
พิบูลวิทยาลัย
สพม.5
13.00-16.30 น.
โคกกะเทียมวิทยาลัย
สพม.5
2
14 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น.
บ้านสะพานหิน
สพป.ชัยนาท
13.00-16.30 น.
บ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท
15 มิ.ย. 61
08.30-12.00 น.
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม.5
13.00-16.30 น.
สรรพยาวิทยา
สพม.5
3
5 ก.ค. 61
08.30-12.00 น.
อนุบาลมโนรมย์
สพป.ชัยนาท
13.00-16.30 น.
วัดมะปราง
สพป.ชัยนาท
6 ก.ค. 61
08.30-12.00 น.
วิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม.5
13.00-16.30 น.
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยา สพม.5
ภูม”ิ
คณะนิเทศ
นายโชคชัย อินทรอานวย
นางนันทพร มั่นทัพ
นางชิวาภรณ์ รัตนศีล
นายธงชัย ศรีทา
นายภิญโญ จูสี
นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ
นายองอาจ พินทอง
น.ส.วนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์
นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ
นางสาวสุนทรี จันทร์สาราญ

สพป.ชัยนาท
สพม.5
สพม.5
สพม.5
สพม.5
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพม.5

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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ภำคผนวก จ
ภำพกิจกรรมกำรนิเทศของทีมเคลือ่ นที่เร็ว (Roving Teams : RT)
ระดับเขตตรวจรำชกำรที่ 2

31

ภำพกิจกรรม กำรประชุมวำงแผนกำรนิเทศ

32

ภำพกิจกรรม กำรลงพื้นที่นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

33

ภำพกิจกรรม กำรลงพื้นที่นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

34

ภำพกิจกรรม กำรลงพื้นที่นิเทศโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

35

คณะผู้จัดทำรำยงำน
ที่ปรึกษำ
นายธวัช แซ่ฮ่า
นายชูเกียรติ บุญรอด
นางนันทพร มั่นทัพ

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คณะกรรมกำรนิเทศ ติดตำม
1. นางนันทพร มั่นทัพ
2. นางชิวาภรณ์ รัตนศีล
3. น.ส.สุนทรี จันทร์สาราญ
4. นายธงชัย ศรีทา
5. นายภิญโญ จูสี
6. นางสาวแคทรียา แสงดาวเทียน
7. นางสาวสุพิชญา พันธุ์ฉนวน
8. นางจตุพร บรรจงแก้ว
9. นางสาวสิริกร กระสาทอง
10. นางชลธิชา กัณฐโรจน์
11. นางสุนทรี ศุภลักษณ์หิรัญ
12. นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์
13. นายทัศนัย ไพรี
14. นางชุลีพร สุระโชติ
15. นายไพโรจน์ วังบรรณ์
16. นายวิชา ทาเพียร
17. นางสมมาตร เพียรชนะ
18. นางอรวรรณ ป้อมดา
19. นางเยาวภา รัตนบัลลังค์
20. นายสมชาย พวงโต
21. นายวิจิตร บัวใหญ่
22. นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์
23. นายสมชาย สิงหา
23. นายโสรส มั่นดี

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต 2
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี
ผู้อานวยการบ้านหนองลีวิทยาคม สพป.สิงห์บุรี
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง
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24. นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อ
25. นายปรีชา แสงไข่
26. นายเสนาะ อาไพ
27. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริ
28. นายองอาจ พินทอง

ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.ชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท
ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท

29. นายโชคชัย อินทรอานวย
30. นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนะโชติ
31. นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์
32. นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ

วิเครำะห์ข้อมูลและจัดทำรำยงำน
นางสาวสุนทรี จันทร์สาราญ
นายธงชัย ศรีทา

ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5
ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 5

ออกแบบปกรำยงำน
นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์

ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

