รายงาน
การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน
“นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา”
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เขตตรวจราชการที่ ๒

เอกสารลาดับที่ 16/2561
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
สานักงานศึกษาธิการภาค ๒
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ก าหนดแผนการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประจาปี 2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา เพื่อบริหารจัดการการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศโดยใช้กลไกการตรวจราชการเป็นเครื่องมือในการตรวจ ติดตาม กากับดูแล สนับสนุน และสะท้อน
ให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสาเร็จ ตลอดจนเป็นข้อมูลในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค
และพั ฒ นาการด าเนิ น งานของหน่ ว ยปฏิ บั ติ ใ ห้ ส ามารถน านโยบายที่ ส าคั ญ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวงศึ กษาธิ ก ารไปสู่ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้มี ค วามก้ า วหน้ า บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ส มประโยชน์ ทางราชการสู ง สุ ด
การตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผล จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ต้องดาเนินการ
สาหรั บการตรวจ ติ ดตาม ประเมิน ผลการด าเนิน งานตามนโยบายที่ เป็ นจุ ดเน้น พิเ ศษเฉพาะด้ า น
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิการ โดยกระทรวงศึกษาธิก ารได้
มอบหมายให้ นายดิ ศ กุล เกษมสวั สดิ์ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ การประจ าเขตตรวจราชการที่ 2
ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และชัยนาท รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 1755/2560
เรื่ อง การตรวจ ติด ตาม ประเมิน ผลการดาเนิ นงานตามนโยบายที่ เป็ นจุ ด เน้ นพิ เศษเฉพาะด้ า น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายฯ ดังกล่าว สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการรวบรวมและนามาจัดทาเป็นรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนิ น งานตามนโยบายที่ เ ป็ น จุ ด เน้ น พิ เ ศษเฉพาะด้ า นที่ แ สดงให้ เ ห็ น สภาพการปฏิ บั ติ ง าน ปั ญ หา และ
ข้อเสนอแนะการดาเนินงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทั่วไป
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน/สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ที่ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนข้อมูลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการกาหนดนโยบายรวมถึงการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์)
รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งเป็นการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคาสั่งที่ สป. 1755/2560
เรื่ อง การตรวจ ติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามนโยบายที่ เป็ นจุ ดเน้ นพิ เศษเฉพาะด้ าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการดาเนินงานตามนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการ 1) ใช้แบบติดตามผลการดาเนินงานสาหรับหน่วย
รับตรวจ/สถานศึกษา เพื่อให้ตอบคาถามหรือกรอกข้อสรุปในรายการข้อมูลสาคัญ ๆ ตามกรอบนโยบาย
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 2) การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รูปภาพ
เป็นต้น เพื่อยืนยันการดาเนินงาน แล้วนาข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป
 สรุปผลกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
จากจุ ด เน้ น เชิ ง นโยบายแนวทางการด าเนิ นงาน และโครงการส าคั ญของกระทรวงศึ กษาธิ การ
โดยนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยการยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ 3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี รณรงค์ให้เด็ก “เกลียด
การโกง ความไม่ซื่อสัตย์” เน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลากหลายทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ได้นานโยบายและแนวทางการดาเนินการดังกล่าว มาใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของกระทรวง
ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา มากมายและหลากหลายกิจกรรม/โครงการ ทั้งโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนดีวิถีพุทธ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
ถูกต้ องดี งาม โครงการส่งเสริมคุ ณธรรม จริ ยธรรม จรรรยาบรรณวิ ชาชี พของครู ฯลฯ การน้ อมน าศาสตร์
พระราชาและหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ ในการบริ หารจั ดการในโรงเรี ยน อั นประกอบด้ วย
การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อนามาใช้ในการดาเนินโครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือก็จะนาไป
ขายเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งหลังจากดาเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ แล้ว นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น ที่แสดงออกถึงการเป็นคนดี มีคุณธรรม
จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังนี้
1. การตรงต่อเวลา อาทิเช่น นักเรียนมีการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่ต้อง
ใช้สัญ ญาณ นักเรียนมาเรียนทันเวลาและเข้าเรียนตามเวลาที่ โรงเรียนกาหนด ส่ง การบ้านหรื องานที่ไ ด้
มอบหมายตามกาหนดเวลา และนักเรียนมาเรียนสายลดลง

ข
2. มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ อาทิเช่น โรงเรียนจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนจะ
ร่วมกิจกรรมบันทึกความดี/รักการอ่าน/สร้างนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น เมื่อเทียบกับระดับ
โอเน็ตในปีที่ผ่านมา นักเรียนได้รับรางวัลเรียนดีทุกปี การร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต การนั่งสมาธิก่อนเข้า
ห้องเรียนในเวลาเช้า การร่วมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้า การทารายงาน ร่วม
กิจ กรรมเวทีค นเก่ ง ห้อ งสมุ ด มีชี วิ ต การแข่ง ขั นทั ก ษะทางวิช าการ โครงงานคุ ณธรรม “วิ นั ยติ ด ดาว”
นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและให้รางวัลกับเด็กเรียนดี สนุกกับการเข้าค่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรมเสริมด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่โดดเรียน สนใจหาความรู้ด้วยตนเอง เข้าห้องสมุดมากขึ้น ซึ่งดูจากแบบบันทึก
การเข้าใจบริการห้องสมุด
3. มีความรับผิดชอบ อาทิเช่น นักเรียน มีความรับผิดชอบงานและเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย รู้และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม การส่งงาน เข้าเรียนตรงเวลา รับผิดชอบงาน
ต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย คือ การบ้าน หรือสิ่งที่ครูให้ทา ตรงตามกาหนดเวลา รับผิดชอบเขตสี/เขตบริการ/
เวรทาความสะอาดของตนเอง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รู้จักการแบ่งปัน/มีความเมตตา/
กรุณา/โอบอ้อมอารีมากขึ้น และช่วยเหลืองานคุณครูในการดูแลน้อง ๆ ได้ ก่อนทิ้งขยะจะมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทาให้โรงเรียนมีความสะอาดขึ้น
4. มีเมตตากรุณา อาทิเช่ น การช่ วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ มี ความเมตตาต่อผู้อื่ น
ช่วยเหลืองานครูและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ การรับน้องอนุบาลเข้าห้องเรียนในตอนเช้า/พี่ดูแลน้องเวลา
ทากิจกรรมต่าง ๆ มีจิตอาสา มีน้าใจชอบช่วยเหลือ การร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนช่วยเพื่อนในห้องเรียน
พี่ช่วยน้อง ไม่ทาร้ายเพื่อน/น้อง การทะเลาะกันน้อยลง รักและสามัคคีกันมากขึ้น รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
วันสาคัญทางศาสนา การแสดงออกด้านจิตสาธารณะ การบริการและชุมชน ซึ่งจะต้องบันทึกไว้ในแบบการทา
ความดีของนักเรียน
5. กตัญญูกตเวทิตา อาทิเช่น นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่ มีความตั้งใจที่จะประหยัดเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ การช่วยเหลืองานพ่อแม่ ร่วมกิจกรรมไหว้พระ
ในบ้านก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน นักเรียนตระหนักถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณ นักเรียนเคารพ
บิดามารดา ครู อาจารย์ เชื่อฟังพ่อแม่ ครู และญาติผู้ใหญ่ การเทิดทูนสถาบันวันครู นักเรียนรักและแสดงให้
เห็นว่ามี การดูแลบุพการี มีสัมมาคารวะต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิ จกรรมการกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ส่งผลให้ครอบมีความรักความอบอุ่นมากขึ้น และผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน
6. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิเช่น ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุดยามเช้า ทาให้
นักเรียนมีนินัยรักการอ่านมากขึ้น การเล่นกีฬา/แข่งขันกีฬา การเล่นดนตรี กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม
ต่าง ๆ ได้แก่ ชมรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ/นวดแผนโบราณ ตัดผม การเพาะเห็ด การทาขนม
ห้องเรียนพอเพียงเพื่อเป็นการเสริมรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมหนูทาได้ กิจกรรม 1 ชั้น 1 อาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดโครงการ ทาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากสิ่งของที่
เหลือใช้ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง การนั่งสมาธิ สวดมนต์ รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
7. ปลอดอบายมุ ขห่างไกลยาเสพติด อาทิเช่ น การร่วมกิจกรรมกีฬาพาเพลิน โรงเรียนสีขาว
ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกิจกรรมครูแดร์ นักเรียนเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด
เฝ้าระวัง และห่างไกลยาเสพติดมากขึน้ การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อให้นักเรียนไม่
หมกมุ่นกับยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการ To be Number One
นักเรียนเข้าใจและป้องกันตนเองจากยาเสพติด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด เลิก ละ ยาเสพติด นักเรียนได้เรียนรู้จาก
โทษของยาเสพติด และเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียน รวมถึงปริมาณผู้สูบบุหรี่ลดลง
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8. ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ อาทิเช่น การเล่นกีฬาพาเพลิน เห็นถึงโทษของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การ
อบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร กิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์ ร่วมกิจกรรมวัยใสใส่ใจดนตรี มีการจัดอบรม
ให้ความรู้เรื่องเพศซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงลดลงได้ การแนะแนว กิจกรรม To be Number One นักเรียน
เชื่อฟังคาที่ครูอบรมสั่งสอน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา รวมถึงกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตนสมวัย และรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากดาเนินชีวิตด้วยความประมาท
9. นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย อาทิเช่น นักเรียนประกวดมารยาทไทย
ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศและได้รับการยกย่องจากชุมชน นักเรียนมีมารยาทเรียบร้อยมากขึ้น นักเรียนพบ
คุณครู/ผู้ใหญ่จะหยุดยกมือไหว้อย่างนอบน้อม มีพฤติกรรมอ่อนน้อมพูดจาไพเราะมีความประพฤติดี ร่วม
กิจกรรมน้องไหว้พี่และส่งเสริมการไหว้ นักเรียนเคารพคุณครู นักเรียนมีพฤติกรรมนอบน้อมมีมารยาทไม่
ก้าวร้าวสุภาพเรียบร้อย เดินผ่านผู้ใหญ่ค้อมหลัง มีสัมมาคารวะมากขึ้น
10. สามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามัคคีในกลุ่มนักเรียน อาทิเช่น การแข่งกีฬา
การเล่นกีฬา กีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่งความดี หนึ่งห้องหนึ่งผลผลิต การแบ่งกลุ่มสีทาความสะอาด
เขตที่รับผิดชอบ การทางานเป็นทีม กิจกรรมประชาธิปไตยสร้างวินัย กิจกรรมลูกเสื อ-ยุวกาชาด การเข้าค่าย
ลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันทากิจกรรมด้วยความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจนักกีฬามากขึ้น
11. มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา อาทิเช่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางานจิต
อาสาเก็บขยะรอบบริเวณ โรงเรียน ร่วมการไม่ทิ้ง ขยะ ทิ้ง ขยะลงถัง ทาให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน ช่วยกันทาความสะอาดเพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย จัดกิจกรรมธนาคารขยะและสอนเรื่องศิลปะจากเศษวัสดุ การช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของ
โรงเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือในการทางานกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง กิจกรรม 5 ส. กิจกรรม
เขตบริการ รับผิดชอบต่อตนเองและสถานศึกษา มีการประหยัดน้า ประหยัดไฟ เห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
สถานศึกษา รักและหวงแหนสถานศึกษาของตนเอง มีจิตสาธารณะ
จะเห็นได้ว่า กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ดาเนินการ
ทั้ง สิ้น สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ 1) คนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
จิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ปัญหำและอุปสรรค
1. ข้อจากัดเรื่องระยะเวลา ทรัพยากร และความไม่พร้อมของสถานศึกษา/บุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ช่วยให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมฯ
ให้กับนักเรียนเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ปัญ หาของครอบครัว
นักเรียน เป็นต้น
2. ปัญหาในการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
ผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ยังขาดความชัดเจนในเชิงรูปธรรม หรือไม่
สามารถสร้างผลลัพธ์อันพึงประสงค์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมฯ ให้เกิดขึ้นจริงได้
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3. ปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในบางเรื่อง เช่น การสร้างวินัย การปลูกฝังความ
รับผิดชอบ จิตสาธารณะ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อน/พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลที่ชัดเจนใน
ระยะยาว จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้
4. การขับเคลื่อนและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ ปัจจุบันยังขาดการติดตามและประเมินผล
เชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในสถานศึกษา
5. พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนเกี่ยวกับความแตกต่างด้านค่านิยม ความเชื่อ จึงส่งผลให้ไม่ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
6. บริบทสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ของผู้เรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรม/โครงการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ เช่น การขาดระเบียบวินัยของผู้เรียน การใช้
Social media ของผู้เรียนยังไม่สร้างสรรค์และไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า สถานศึก ษามีการดาเนินการมากมายหลายกิจกรรม แต่ยัง ไม่สามารถปลูกฝัง ให้
นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไ ด้อย่างแท้จริง
ซึ่งเด็กจะเปลี่ยนพฤติกรรมแค่ช่วงระยะเวลาที่ดาเนินกิจกรรม แต่พอล่วงเลยผ่านไปพฤติกรรมก็จะกลับไป
เป็นเหมือนเดิม เนื่องจากสภาพครอบครัว สภาพแวดล้อมที่นักเรียนอยู่ทุกวันส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มี
ฐานะทางบ้า นยากจน ครอบครั วแตกแยก บางครั้ ง ไม่ ไ ด้รั บความช่วยเหลื อและร่ วมมื อจากครอบครั ว
เท่าที่ควร ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนมาก ดัง นั้น การจะแก้ปัญ หาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารทุกระดับ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน
และองค์กรอื่น ๆ จะต้องจริงใจในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงดาเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง และร่วมมือกัน
ทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาได้อย่างอย่างยั่งยืน
 ข้อเสนอแนะ
1. การถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการวางกรอบทิศทางการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
สถานศึกษาในพื้นที่
2. ครูมีภารกิจในการเรียนการสอนมาก ดังนั้นในเรื่องของงานบริหารทั่วไป ธุรการ งานการเงิน
และอื่นๆ ควรมีอัตรากาลังเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูอาจารย์ ซึ่งครูจะได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาให้มากขึ้น จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการวางรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สามารถ
สร้างผลลัพธ์ไปสู่ผู้เรียนในระยะยาวและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
4. รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจว่าไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องของการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียวเท่านั้น ทุกคนทุกหน่วยงานต้ องมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกัน เพราะการพัฒนาบุคคลจะเริ่มต้นตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัวเป็นสาคัญ
5. ควรมีข้อมูลสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ ประสบความสาเร็จ เพื่อจะได้การศึกษา
ดูงานและตัวอย่างในการดาเนินงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำของกำรตรวจรำชกำร
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย คือ 1) คนทุกช่วงวัยมีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น ครู/บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรม
พัฒนาในเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความตระหนักในความสาคัญของการดารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดาเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และสถาบั นอุดมศึกษาที่ติดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวของโลกเพิ่มขึ้น เป็นต้น 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มี
ตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบั ติเพิ่มขึ้น และสื่อสารมวลชนที่เผยแพร่หรือให้
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เป็นต้น และ 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีตัวชี้วัดที่สาคัญ เช่น มีฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนา
คือ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสือ่
การเรียนรู้ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีแผนงานและโครงการสาคัญ เช่น โครงการน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศั กยภาพคนทุกช่วงวัย
โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนสีขาว เป็นต้น
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารภาค 2 ในฐานะหน่ วยงานสนั บ สนุ นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 อาศัยอานาจตามข้อ 5 ให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค
จ านวนสิบ แปดภาค สังกั ดส านั กงานปลัดกระทรวงศึก ษาธิ การ เพื่ อปฎิบั ติภารกิ จของกระทรวงศึ กษาธิ การ
ในระดับพื้นที่ ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอานวยการ ส่งเสริ ม สนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาค
ส่วนที่เ กี่ ยวข้อ งในพื้นที่ นั้นๆ และก าหนดให้มี อานาจหน้าที่ ข้อ (4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตาม
ประเมิ นผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึ กษาธิก ารในพื้นที่รับผิดชอบ จึงจัดท า
โครงการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการของหน่วยงานสถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่งเป็นองค์กรที่นานโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
1. เพื่อติดตามการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ของหน่วยงานทาง
การศึกษา ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2
2. เพื่อรายงานผลการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา และ
สภาพปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเขตตรวจราชการที่ 2
3. กลุ่มเป้ำหมำยของกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กลุ่ม เป้าหมายในการติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา สังกัด
สานักงาน กศน. กาหนดตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) รวมทั้งหมด 125 แห่ง
ในจัง หวัดลพบุรี จัง หวัดสิง ห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท โดยผู้ให้ข้อมู ลตอบแบบติดตามฯ คือ
ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครู /อาจารย์ ที่ รับ ผิดชอบการดาเนินงานตามนโยบายการส่ง เสริม คุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา
4. ขอบเขตของกำรตรวจและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ในพื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 2 มีขอบเขตการติดตาม ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ เป็นการติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสานัก งานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดสานักงาน กศน. ในเขตตรวจราชการที่ 2
จานวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้น
พิเศษเฉพาะด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ตอนที่ 2 การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
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5. กรอบในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถำนศึกษำ

กลุ่มตัวอย่ำง/ผู้ตอบ
แบบติดตำม
1. ผู้บริหารโรงเรียน/
สถานศึกษา
2. ครู/อาจารย์ที่ดาเนิน
กิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษา

ข้อคำถำมในกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถำนศึกษำ
1. สถานศึก ษามี ปั ญ หาของผู้บ ริ ห าร ครู อาจารย์ บุค ลากร
ทางการศึ ก ษาและนั ก เรี ย น ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ห รือไม่
อย่างไร
2. สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริห าร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรในสถานศึกษาของท่านหรือไม่ อย่างไร ได้ผลเป็น
ประการใด
3. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือสนับสนุนพัฒนา ส่งเสริม หรือ
แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม และ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น จากชุ ม ชน
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ สถาบันทางศาสนา หรือไม่อย่างไร
4. สถานศึกษาของท่านเคยได้รับรางวัล/การยกย่อง จากผลงาน
ดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าภาคภูมิใจหรือไม่
5. สถานศึกษาของท่านมีอุดมคติ เป้าหมาย หรือจุดเน้นในการ
สร้างให้นัก เรียน นักศึก ษา เป็นคนดี เก่ ง มี ความสุข และ
สามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันอย่างไร
บ้าง
6. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ของนัก เรียน นัก ศึก ษาใน
สถานศึกษาของท่าน คืออะไร และหลังจากดาเนินกิจกรรม/
โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้ว ผลลัพธ์ในปัจจุบันดี
ขึ้นหรือไม่ อย่างไร หรือประสงค์จ ะได้รับ การสนับสนุนใน
เรื่องใดเพิ่มเติม
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6. คำนิยำมศัพท์
เขตตรวจรำชกำรที่ 2 หมายถึ ง การก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดและการกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่ม
จัง หวัด 18 กลุ่ ม จัง หวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยให้ทุ ก ระทรวง ทบวง กรม ปรับ ปรุง เขตตรวจราชการให้
สอดคล้องกับการกาหนดเขตตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรีจึงมีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ 10/2551
ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การกาหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
โดยเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และจังหวัดชัยนาท
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลเชิงคุณค่าที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการดาเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นลง
ความรู้ หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติ
คุณธรรม หมายถึง ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
จริย ธรรม หมายถึง สิ่ง ที่เป็นความดีควรประพฤติปฏิบัติ เพราะจะนาความสุข ความเจริญ ความ
มั่นคงมาสู่ประเทศชาติ สังคม และบุคคล
ค่านิยม หมายถึง ทัศนะของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ่งของ ความคิด และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
ปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เช่น ค่านิยม 12 ประการ
อุดมคติ หมายถึง จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความจริง เรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่
สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้ง
ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก (กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2548 : 2 ; ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้กาหนดคุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1. รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจ ริต 3. มี วินัย 4. ใฝ่เ รียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ)
การมี ส่วนร่วม หมายถึง การเข้ามาร่วมวางแผนและดาเนินการภายในกรอบระยะเวลา กิจ กรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา จะทาให้
ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้เสร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
2. กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบผลการดาเนินงานจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความเหมาะสมต่อไป
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บทที่ 2
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอสาระสาคัญของ กฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เ กี่ยวข้องนี้ เพื่อเป็นข้อมู ล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก ษาธิการ ซึ่งได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน นโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ข้อมูลนโยบายการตรวจราชการกรณีปกติ ประจาปีงบประมาณ
2561 และข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในปัจ จุบันได้ใช้แนวปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (มาตรา 20) และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่งขอนาเสนอตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและประเมินผลการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ดังนี้
1. เพื่ อชี้แจงนโยบาย ประสานงาน และเร่งรัดให้หน่วยงานนาแผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการให้
ครบถ้วน
2. เพื่ อ ติ ดตาม ประเมิ น ผล และเสนอแนะการบริห ารงบประมาณการจั ดการศึก ษาให้
สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษา
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา
4. เพื่อเร่งรัดติดตามความก้าวหน้า ความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ
5. เพื่ อตรวจเยี่ยม รับ ฟัง หรือสดับตรับฟังทุ กข์สุข ความคิดเห็น นิเ ทศ ช่วยเหลือ แนะนา
ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มอบหมายภารกิ จ การตรวจราชการให้ ผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบในการตรวจ ติดตาม การดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
และนโยบายกระทรวงศึก ษาธิก าร โดยมี กฎหมายและระเบียบที่เ กี่ ยวข้องรองรับ การปฏิบัติง านตรวจ
ราชการ ดังนี้
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1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 มาตรา 62
กาหนดให้มี ระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิ นผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึก ษาให้
สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
2. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กาหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อทาหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา วิวเคราะห์ วิจัย
ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพื่อนิเทศให้คาปรึกษาและแนะนา เพื่อการปรับปรุงพัฒนา
3. ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐมนตรี ว่ า ด้ ว ยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 กาหนดให้ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง มีอานาจหน้าที่ดังนี้
3.1 สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
3.2 สั่ ง เป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรให้ ผู้ รั บ การตรวจ ปฏิ บั ติ ห รื องดเว้ นการปฏิ บั ติ ง านใด ๆ
ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการได้สั่งการดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
โดยด่วน
3.3 สั่งให้ผู้รับการตรวจชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือส่ งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 สอบข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับการร้องเรียนหรือ
เมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือปัญหาอุปสรรคของผู้รับการตรวจ
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบายเพื่อนิเทศให้คาปรึกษาแนะนา
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
3.6 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะท างานเพื่อสนั บสนุนการดาเนิ นงานตามอานาจหน้ าที่ ได้ ตาม
ความเหมาะสม
3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อานาจหน้าที่ของหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการ
ระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ ว่ าด้ วยการตรวจ ติ ดตาม และประเมิ นผลการจั ดการศึ กษา
พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กาหนดให้สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 17 ให้สานักผู้ตรวจราชการประจา
เขตตรวจราชการ (ปัจจุบัน คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค) เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับเขต
ตรวจราชการ
สานักตรวจราชการและติดตามประเมิ นผล สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มี อานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการการติด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการตรวจ
ราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ในการตรวจราชการ การ ติดตาม
ประเมินผลนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3.วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลของกระทรวง
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
ให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ที่รับการตรวจราชการ ติดตามประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
1. อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ตรวจราชการ หรือผู้ที่ทา
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐาน ในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะรับการตรวจ
3. ชี้แจงและตอบคาถาม พร้อมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ
4. จัดให้มีสมุดตรวจราชการตามแบบที่กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
5. ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ผู้ตรวจราชการได้ตรวจและแนะนาในระหว่างการ
ตรวจราชการ หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาและรายงานให้
ผู้ตรวจราชการทราบภายในสิบห้าวัน
6. รายงานความก้าวหน้า ความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการหรือข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจราชการต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ตรวจราชการ
7. ดาเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
2. นโยบายรัฐบาลปัจจุบัน
คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
รัฐบาลของฝ่ายบริหารต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยมี
สาระสาคัญในการแถลงคือ การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักแนวทางพระราชดาริ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา รวมไป
ถึงการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารงานประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กลับมาเป็นหลักหนึ่งในการบริหารแผ่นดิน โดยฉบับที่
11 นี้มี เนื้อหาสาระว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีภูมิคุ้มกั นต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
นโยบายในการบริหารประเทศ มีทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย การพัฒนาและ
นวัตกรรม
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แทรกค่านิยมของชาติ 12 ข้อเข้าไปด้วยนั่นคือ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. กตัญญูต่อพ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10. รู้ จั ก ด ารงตนอยู่ โ ดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด ารั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่าย
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิต ใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ทั้ง 12 ข้อนี้คือส่วนเสริมเข้าไปในหัวใจคนในชาติ หากปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทุกหมู่เหล่าแล้วก็
จะเป็นการทาให้การพัฒนาประเทศของเราตามแนวทางบริหาร และแนวทางปฏิรูปมุ่งไปสู่ความสาเร็จได้อย่าง
เข้มแข็งมั่นคง
3. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
นายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ ได้มอบจุดเน้นเชิ ง
นโยบาย แนวทางการดาเนินงาน และโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยการยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ซึ่งนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษากาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ 3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี รณรงค์ให้เด็ก “เกลียด
การโกง ความไม่ซื่อสัตย์” เน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน
และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลากหลายทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด
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และยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางหลักในการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน คือ
1) โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์
2) การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
4. บทบาทหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการภาค
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค จั ด ตั้ ง ตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560
สานักงานศึกษาธิก ารภาค มีจานวน 18 ภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 2 ประกอบด้วยจังหวัดลพบุรี , สิงห์บุรี, อ่างทอง, และ
ชัยนาท มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์ และบทบาทการพัฒ นาภาคต่างๆให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกั บทิ ศ
ทางการพั ฒ นาประเทศ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามข้ อ 3(1) นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2) สนับ สนุนการพัฒ นาจัง หวัดในพื้นที่ รับผิดชอบเกี่ ยวกั บ งานด้านวิชาการ การวิจั ยและ
พัฒนา
3) กากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
4) สนับ สนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมิ นผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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บทที่ 3
การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์และการเก็บข้อมูล
1. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร ในพื้นที่ เขตตรวจราชการที่ 2 ซึ่ง เป็นการสรุป รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายการส่ง เสริม คุณธรรมจริย ธรรมของสถานศึ ก ษา ในช่วงเดือ นตุล าคม 2560 – กั นยายน 2561
ตามคาสั่งที่ สป. 1755/2560 เรื่อง การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้น
พิเ ศษเฉพาะด้าน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30
ตุลาคม พ.ศ. 2560
2. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดาเนินงานฯ ได้แก่ แบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึก ษา ซึ่งเป็น
เครื่องมือสาหรับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการ และ
สอดคล้องกับประเด็นการตรวจราชการที่กาหนด ลักษณะเครื่องมือจะเป็นคาถามปลายเปิดให้เติมข้อความหรือ
เป็นตาราง และให้กรอกคาอธิบายเพิ่มเติม
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานตามนโยบาย โดยใช้วิธีการ
1) ใช้แบบติดตามผลการดาเนินงานสาหรับหน่วยรับตรวจ/สถานศึกษา เพื่อให้ตอบคาถามหรือกรอกข้อสรุปใน
รายการข้อมูลสาคัญ ๆ ตามกรอบนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 2) การตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น รูปภาพ เป็นต้น เพื่อยืนยันการดาเนินงาน แล้วนาข้อมูลมาประมวลผล
เพื่อหาข้อสรุป
การดาเนินการเพื่อหาข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์ เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน/รูปภาพ ที่ เกี่ ยวข้องกั บนโยบายการส่ งเสริ มคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริม
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในสถานศึ ก ษา ให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา ในเขตตรวจราชการที่ 2 จ านวน 250 แห่ ง
โดยส่งให้ 2 ช่องทาง คือ ส่งทางไปรษณีย์ และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และกาหนด
ส่งรายงานผลฯ ภายในเดือนกันยายน 2561
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอรายงานผลการติดตามการดาเนินงานตามนโยบายฯของสถานศึกษา
1) นาแบบการติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา มาคัดแยกตามสังกัดและจังหวัด
2) วิเคราะห์ข้อมูลรายข้อ รายจังหวัด และวิเคราะห์เป็นภาพรวม ในเชิงคุณภาพ
3) การสังเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา และการบรรยาย
4) นาเสนอผู้บริหารระดับสูงตามลาดับชั้น
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บทที่ 4
ผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามคาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1755/2560 เรื่อง การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้าน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ 30 ตุ ลาคม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ
(ดร.ดิศกุ ล เกษมสวัสดิ์ ) ประจ าเขตตรวจราชการที่ 2 รับผิดชอบตรวจ ติดตาม ประเมิ นผลการดาเนินงาน
นโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา นั้น
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) มีอานาจหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้ วยการตรวจ ติ ดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 16 กาหนดให้สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยสนับสนุนการตรวจราชการในระดับกระทรวงศึกษาธิการ และข้อ 17
ให้สานักผู้ตรวจราชการประจาเขตตรวจราชการ (ปัจจุบัน คือ สานักงานศึกษาธิการภาค) เป็นหน่วยสนับสนุนการ
ตรวจราชการในระดับเขตตรวจราชการ ดังนั้น สานักงานศึกษาธิการภาค 2 จึงได้จัดทาแบบติดตามผลการ
ดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบาย : การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เ ขตตรวจราชการที่ 2 ขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตอนที่ 2 การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ซึ่งส านักงานศึกษาธิการภาค 2 จะขอรายงานผลการตรวจ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษเฉพาะด้านในตอนที่ 2 ดังนี้
1. สถานศึกษาพบปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
จังหวัดลพบุรี ส่วนใหญ่สถานศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้
1. โรงเรียนกาลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน ครูรุ่นใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม แม้ว่าทางโรงเรียนจะได้พัฒนาครูในด้านนี้ไปบ้างแล้ว แต่ช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมามี
ครูบรรจุใหม่ ครูย้ายมาใหม่เป็นจานวนมาก ทาให้ขาดช่วงการส่งต่อองค์ความรู้ รวมทั้ง บางโรงเรียนยังพบ
ปัญหาในเรื่องจิตสานึกของความเสียสละ การยอมรับในเรื่องของการทาดี ยังยึดตนเองเป็นที่ตั้ง ยังคิดถึง
ผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าคิดถึงส่วนรวม
2. การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาของผู้บริหารและครูยังไม่ครอบคลุมทุกด้านต้อง
ดาเนินการทั้งระบบให้มีความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้นให้ครอบคลุมและตรงกับผู้เกี่ยวข้องมากที่สุดเพื่อการ
ขับเคลื่อนจะได้ประสบความสาเร็จ
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3. สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก สื่อและเทคโนโลยีและค่านิยมที่ไม่เหมาะสมเข้ามาใน
โรงเรียนอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนสนใจเกี่ ยวกั บสื่อดังกล่าวมากกว่าเรื่องคุณธรรม จ ริยธรรม ทาให้
นักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและมีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
4. กิจกรรมตามนโยบายที่รัฐจัดมาให้โรงเรียนมีมากเกินไป จนโรงเรียนมีเวลาน้อย หรือบางครั้งก็
ไม่มีเวลา ผลปรากฏว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมได้น้อย
5. ปัญหาครอบครัวแตกแยก นักเรียนอยู่กับปู่ย่าตายายเป็นส่วนใหญ่ ครอบครัวนักเรียนมีปัญหา
ซับซ้อนขึ้นทาให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมาก
6. ปัญหายาเสพติดรอบ ๆ บริเวณสถานศึกษายังมีปัญหาจึงต้องเพิ่มกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง และ
อบรมคุ ณธรรม อบรมเกี่ ยวกั บการป้องกันยาเสพติด และนักเรียนบางคนในระดับ มัธยมศึกษาบ้างที่ มี
พฤติกรรมด้านยาเสพติด เพราะผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นมีทั้งผู้เสพและผู้ขาย
7. นักเรียนส่วนหนึ่งเคยชินกับคาพูดที่ ไม่สุภาพบางครั้งกิ ริยาหรือคาพูดจะก้ าวร้าว ซึ่งเกิ ดจาก
ความเคยชินจากการได้ยินจากครอบครัว สื่อสิ่งแวดล้อม หรือจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ ที่ ทางบ้านไม่
กากับดูแล
8. พฤติกรรมการขาดวินัย เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน แต่งกายไม่เป็นระเบียบ
การทิ้งขยะไม่เป็นที่ การมาโรงเรียนสาย การส่งเสียงดังในโรงอาหาร, ห้องประชุม
9. พฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ เช่น ขาดสมาธิในการเรียนรู้ ขาดการสนใจเอาใจใส่และขาดความ
พยายามในการเรียนรู้ ขาดการเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและไม่ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทางานให้สาเร็จ
10. พฤติกรรมการรับผิดชอบต่อสัง คม เช่น ไม่ช่วยกันประหยัด ปิด -เปิดไฟ และไม่รักษาความ
สะอาดในโรงเรียน
11. นักเรียนยังไม่ตระหนักถึงพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ในด้านจิตสาธารณะ ด้านระเบียบวินัย
ด้านความพอเพียง เช่น การพูดคุยเสียงดังระหว่างทากิจกรรมหน้าเสาธง คุยและเล่นกันระหว่างรับประทาน
อาหาร แปรงฟั น หรือ นั่ง สมาธิก่ อ นเข้าเรียน ทิ้ ง ขยะไม่ ถูก ที่ วางรองเท้ าไม่ เ ป็นระเบียบ การพูดที่ ไม่
เหมาะสม บางครั้งใช้คาหยาบ แต่งกายไม่ถูกระเบียบของโรงเรียน ด้านความพอเพียง ตักอาหารมากเกิน
ความต้องการ ไม่ปิดน้าหรือไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน ไม่รู้จักการประหยัดเล่นน้าขณะแปรงฟัน
12. ความรับ ผิดชอบต่อ หน้าที่ เช่น ความมี ระเบียบวินัย มารยาททางสังคม การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียงการพูด เพราะเด็กมาจากหลายครอบครัวที่แตกต่างกัน บางครอบครัวให้ความสนใจใส่ใจเด็กคอย
อบรมสั่งสอนให้ความรักความอบอุ่น บางครอบครัวเด็กถูกเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดไม่ใส่ใจในตัวเด็กไม่เคย
ให้ความรักความอบอุ่นเลี้ยงดูด้วยความรุนแรงใช้คาพูด ที่หยาบคายตลอดเวลาจนเด็กเกิดความเคยชินใน
คาพูดที่หยาบคาย และนาคาพูดเหล่านั้นมาใช้ในโรงเรียนจนเพื่อนบางคนก็นาคาเหล่านั้นมาพูดตาม ๆ กัน
13. นักเรียนมาจากหลายหมู่ บ้านมีวัฒ นธรรมที่ ต่างกัน และการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนมี
ระยะทางที่ห่างไกล จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมหลังเรียนได้
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561
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จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่สถานศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้
1. ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนน้อย ผู้บริหาร มีไม่ครบตามเกณฑ์ ขาดการประสานงานหรือ
ดาเนินการโดยตรง การเปลี่ยนผู้บริห ารบ่อย ทาให้ก ารรับนโยบายด้านคุณธรรมที่นาไปสู่ การปฏิบัติใน
โรงเรียนไม่มีความต่อเนื่อง
2. มารยาทในการอยู่ร่วมกั นในสังคม การท าความเคารพ ความสุภาพ อ่อนน้อมของนักเรียนที่ ปฏิบัติ
ต่อผู้ใหญ่
3. ความมีระเบียบวินัยของนักเรียน เช่น การแต่งการ การตัดผม การเข้าแถว การเดิน การมีจิต
สาธารณะ เสียสละเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อตัวเองและส่วนรวม
4. ปัญหาด้านการสอน การสั่ง การบอก การอบรมนักเรียน การนาครูพระมาเทศสอนนักเรียน
ได้ผลในระดับหนึ่งเท่านั้น
5. ปัญหาทางสังคม ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อแม่หย่าร้างกัน ล้วนมีส่วนที่
เป็นปัญหาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
6. ด้านปัญหายาเสพติด เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้สถาบันครอบครัวเกิดความแตกแยก ก็ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน
7. ด้านระเบียบวินัยในตนเองและส่วนรวม เช่น การไม่ป ฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎระเบียบของ
โรงเรียน ขาดความรับผิดชอบ การตั้งใจในการทางานให้สาเร็จ การตรงต่อเวลา การพูดคุยเสียงดังในที่
ประชุม โรงอาหาร การไม่เข้าแถวรับของ/ซื้ออาหาร การวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น
9. ปัญหาที่ตัวครู/บุคลากร ครูที่มีอายุมาก เกิดความเฉื่อย เนื่องจากอายุและสุขภาพ ขาดการ
กระตือรือร้น มาโรงเรียนบ้างเมื่อไม่มีเวรประจาวัน ครูยังไม่เข้าใจถึงวิธีการดาเนินการในกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม อย่างแท้จริง บุคลากรทางการศึกษาขาดความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ กระตุ้น และติดตาม
ให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญของกิจกรรม ไม่มีการเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอน บุคลากร
ที่ทาหน้าที่ฝ่ายธุรการของแต่ละฝ่ายมีไม่เพียงพอเป็นเหตุให้การติดต่อประสานงาน การสรุปกิจกรรมเมื่อ
เสร็จสิ้นมีความล่าช้า
10. ปัญ หาที่ ตัวนัก เรียน คือ ขาดระเบี ยบวินัย นั ก เรียนมี พ ฤติก รรมการลอกเลี ยนแบบจาก
ผู้ปกครองในเรื่องการพู ดจาไม่ไพเราะ การเลียนแบบจากสื่อเทคโนโลยี ซึ่ง ครูและบุคลากรไม่ส ามารถ
ควบคุมได้ นักเรียนไม่ทากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ขาดจิตสานึกที่ดี นักเรียนขาดสมาธิในการเรียน บางส่วน
เห็นว่าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องล้าสมัย จึงไม่ให้ความสาคัญ
11. ปั ญหาด้ านบริ บทด้ านสิ่ งแวดล้ อมภายนอกโรงเรี ยน เนื่ องจากบริ เวณโรงเรี ยนเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทางานโรงงาน ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกหลาน เพราะต้องทาแบบเป็นระยะเวลา
ที่ผลัดเปลี่ยนกันท างาน นักเรียนบางคนต้องอยู่ตามลาพัง พ่อแม่ เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยี (โทรศัพท์ ) กับเงิน
รถจักรยานยนต์ เป็นการสนับสนุนให้นักเรี ยนเที่ ยวเตร่หลังจากที่กลับจากโรงเรียนแล้ว ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค่อนข้างต่า ละเลยการอบรมสั่งสอน ทาให้นักเรียนไม่ได้รับการชี้แนะในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 13

จังหวัดอ่างทอง ส่วนใหญ่สถานศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้
1. ปัญหาด้านนโยบาย มีหลายหน่วยงานที่ ดาเนินงานเกี่ยวกั บคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งซ้าซ้อนกั นท าให้
เสียเวลาการเรียนของนักเรียน เสียเวลาการรายงาน แทนที่จะทุ่ มเทการเรียนการสอน และครูบางคนก็ยังขาดการ
เอาจริง เอาจัง ที่จะวางแนวทางให้นักเรียนปฏิบัติ
2. ด้านความแตกต่างของพื้นฐานการดารงชีวิต คือ บางโรงเรียนมีเด็กชาวเขาเข้ามาเรียนร่วมด้วย พื้นฐาน
การดารงชีวิตของเด็กมีความแตกต่างกัน
3. ด้านนักเรียน คือ พูดจาหยาบคาย ด่า ซึ่งครูก็ ได้มีการว่ากล่าวตักเรือน แต่เด็กมี ความเคยชินมาจาก
ที่บ้าน เด็กขาดความรับผิดชอบ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มาโรงเรียนสาย ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
4. ปัญหาด้านครอบครัว คือ นักเรียนบางส่วนมาจากครอบครัวที่แตกแยก มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ขาดการ
อบรม มีความก้าวร้าว เมื่อครูที่ดูแลให้คาแนะนาก็จะหลบไม่อยากพบครู
จังหวัดชัยนาท ส่วนใหญ่สถานศึกษาพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้
1. ปัญหาด้านครู คือ ความไม่ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความสามัคคี
2. ปั ญหาด้ านนั กเรี ยน คื อ ขาดความรั บผิ ด ชอบต่ อตนเองและสั งคม ขาดความมี จิ ตสาธารณะ
ขาดความมีน้าใจ ขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มาโรงเรียนสาย การทิ้ งขยะไม่เป็นที่ การซื้ออาหารเข้ามารั บประทานใน
โรงเรียน ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ใส่หมวกนิรภัย ขับรถเร็ว เสียงดัง ขาดระเบียบวินัย ไม่เข้าแถวรับประทานอาหาร
พูดจาหยาบคายไม่ไพเราะ เสียงดัง ขาดวินัยในการเข้าแถวเคารพธงชาติ การทะเลาะวิวาท ไม่ตั้งใจเรียน
3. ปัญหาด้านครอบครัว คือ ครอบครัวยากจน ครอบครั วแตกแยกมีปัญหาการหย่าร้างของบิดามารดา
เด็กอาศัยอยู่กั บปู่ ย่า ตายาย และญาติ ท าให้ การปลู กฝั ง ส่งเสริ มและพั ฒนาคุ ณธรรมเป็ นไปโดยยากล าบาก
เพราะเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม ครอบครัวที่ไม่เอื้ออานวย โรงเรียนต้องแบกรับภาระอยู่ฝ่ายเดียว

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561
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2. สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษา
และมีได้ผลการดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

จังหวัดลพบุรี

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
เช่น การอบรมการสอบคุณค่า
ความเป็นมนุษย์และเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ส่งผู้บริหาร ครู อาจารย์
และบุคลากรเข้ารับการอบรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม เข้า
ค่ายคุณธรรม
3. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
การโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
4. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
ดีงาม
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาครูแกนนา
6. มีการประชุมคณะครู
ทุกสิ้นเดือน และมีการกาหนด
แนวทางในการปฏิบัติตน
7. จัดให้มีการประชุมชี้แจง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
ในองค์กรเป็นประจาสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
8. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมครู บุคลากรใน
สถานศึกษา
9. การศึกษาดูงาน

ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษาได้
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
1. การยกย่องเชิดชูเกียรติครู
2. ครูร่วมกิจกรรมกับนักเรียน
สวดมนต์ นั่งสมาธิ ครูและ
นักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน
และแห่เทียนพรรษา
3. บุคลากรมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนตั้งใจฝึกสอนศิษย์อย่าง
เต็มความสามารถจนทาให้ได้รับ
การประกาศเกียติคุณ
4. ผู้บริหารและครูลงมือปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน
และพานักเรียนปฏิบัติจริง
5. ผู้บริหารกล่าวชมเชยในห้อง
ประชุม มอบเกียรติบัตร, ชมเชย
, มอบรางวัลและมอบช่อดอกไม้
ให้ในบางโอกาส
6. การมอบเกียรติบัตรยกย่อง
7. ครูดีศักดิ์ศรีโรงเรียน
8. มอบเกียรติบัตรครูมีคุณธรรม
ด้านความพาเพียร ความซื่อสัตย์
ความใฝ่เรียนรู้
9. บุคลากรในโรงเรียนเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
10. ได้รับโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพฯ

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของท่าน
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เช่น การอบรมการสอบ
คุณค่าความเป็นมนุษย์และ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กิจกรรมนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ในการดาเนินชีวิต
3. อบรมวินัยและกฎระเบียบ
ข้าราชการครูในโรงเรียน
4. การปลูกจิตสานึก การนิเทศ
ติดตาม แนะนา โครงงานครู
ครูทาดี เด็กทาด้วย ใช้หลักการ
ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน
5. ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบมีการเข้าโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6. กิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
7. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรของสถานศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ทาง
ศาสนาทั้งของโรงเรียน วัด ชุมชน
ที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต
8. โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากร การอบรมผู้บริหาร
ครู บุคลากร ด้านคุณธรรม
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การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

จังหวัดลพบุรี
(ต่อ)

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
ผลลัพธ์
1. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านคุณธรรม
2. นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น
ทาให้ผลการเรียนดีขึ้นด้วย
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
4. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการได้
5. มีการกาหนดพฤติกรรมเชิง
บวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทางที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนเอง
7. ผู้บริหาร คณะครู มีความ
เข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพทุกคน
8. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม
9. ผู้บริหารและครูมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้นปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ดี

ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษามี
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
ผลลัพธ์
1. ครูได้รับเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชู มีขวัญกาลังใจที่ดีในการ
ทางาน
2. รางวัลผู้บริหารจริยธรรม
ดีเด่นรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
3. การชื่นชมในที่สาธารณะ
มอบรางวัล/ความดีความชอบ
4. ใบประกาศเกียรติคุณ
คายกย่องชมเชยจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. มีความเคารพศักดิ์ศรีและ
มีปัญญามีเหตุผล เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
6. ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจใน
การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อไป
7. เป็นความภาคภูมิใจกับผู้ที่
ได้รับ
8. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติจาก
หน่วยงานราชการต่าง ๆ
9. ครูประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดี จนได้รับยกย่องเป็นครูหนึ่ง
แสนครูดีทุกคน
10. โรงเรียนได้ผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
แบบยั่งยืน
11. คุณครูได้รับยกย่องเป็นครูดี
ไม่มีอบายมุข
12. ครูมีขวัญกาลังใจดี

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาของท่าน
ผลลัพธ์
1. ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบทางราชการ
มากขึ้น
3. ให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติธรรมในวันพระ
ครูและบุคลากรสวมเสื้อสีขาว
อาราธนาศีลและนั่งสมาธิ
ในวันพระ
4. บุคลากรเกิดความตระหนัก
ในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับตนเอง
5. บุคลากรเป็นต้นแบบทาง
วัฒนธรรมมีขนบธรรมเนียมที่ดี
งาม มีส่วนร่วมกับสังคมและสร้าง
ความเข้มแข็ง
6. ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของนักเรียน
7. ครูได้แบบอย่างที่ดี
8. ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมทุก
คน
9. ครูเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักเรียนในการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมรัก
ท้องถิ่นของตนเอง
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หน้า 16

การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยก
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
ย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี เพื่อ
บุคลากรทางการศึกษาใน
เป็นขวัญกาลังใจ
สถานศึกษาของท่าน

จังหวัดลพบุรี ผลลัพธ์
(ต่อ)
1. ผู้บริหารและครู
ตระหนักเห็นความสาคัญ
ต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
2. ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของทางโรงเรียน
ด้วยดีเสมอมา

ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
2. ได้รับเกียรติบตั รและโล่จาก
หน่วยงานราชการ ต่างๆเช่น
โลห์สถานศึกษาดีเด่น โล่ห์
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
3. ชุมชนให้การยอมรับและ
ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วน
ร่วมพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน
4. ผู้บริหารดีเด่นด้านคุณธรรม
ได้รับคัดเลือกรางวัล “คุรุ
สดุด”ี
5. ครูดเี ด่นด้านคุณธรรม
ผู้บริหาร

ผลลัพธ์
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
2. ผู้บริหารและครูมีคุณธรรม
จริยธรรมมากขึ้นปฏิบัติเป็น
แบบอย่างทีด่ ี
3. ผู้บริหารและครูตระหนักเห็น
ความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม
4. ชุมชนให้การยอมรับและ
ส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วม
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ครูและเข้าอบรมด้านคุณธรรม
6. เกียรติบัตรผูบ้ ริหารและครู
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน

จังหวัดสิงห์บุรี 1. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณ
2. ดาเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมให้คุณธรรมจริยธรรม
ได้แก่ โครงการโรงเรียนดีวิถี
พุทธ โครงการโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนา โครงการ
คุณธรรม สพฐ.โครงการ
พัฒนาจิตพิชิตงาน อบรม
คุณธรรม สาหรับครูและ
บุคลากร

1. ชื่นชม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
คุณความดีเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ
2. การยกย่องครูดีในดวงใจ/คุรุ
สดุดี
3. การยกย่องครูดีไม่มีอบายมุข
4. การเข้ารับการประเมินจาก
คณะกรรมการครูดีของแผ่นดิน
ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับประเทศ
ฝึกปฏิบัติตามโครงการตลอด
1 ปี

1. อบรม ศึกษาดูงาน โครงการ
คุณธรรมต่าง ๆ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในวันสาคัญ
ต่าง ๆ เช่น การทาบุญ ทุกวันศุกร์
ของสัปดาห์
3. ร่วมจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา วันครู
4. ส่งคณะครูไปอบรมโครงการ
ค่านิยม 12 ประการ/การศึกษาดู
งาน
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หน้า 17

การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. การจัดประชุมต่าง ๆ
เดือน เช่น ประชุมชี้แจงคณะ
ครู เข้าใจคุณธรรม จริยธรรม
ประจาห้องเรียน และทา
ความเข้าใจในคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. ส่งเสริมให้ดาเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. ส่งคณะครูและผู้บริหาร
เข้าร่วมการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมให้ครูเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรมะร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ
8. การเข้าร่วมอบรม
ปฏิบัติการ “โครงการพัฒนา
จริยคุณ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม” ของ สพป.สิงห์บุรี
9. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
และครูสู่มืออาชีพ
10. อบรมคูปองพัฒนาครู
11. ศึกษาดูงานโรงเรียน
นาร่องด้านคุณธรรม

ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษามี
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี เพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจ
5. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประพฤติเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นักเรียน
6. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานและมีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ
7. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ที่ประกอบคุณความดีแก่
สถานศึกษา
8. การมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีความ
ประพฤติดี ปฏิบตั ิดีและมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจ
9. การยกย่อง ชมเชย และให้
รางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี
10. กิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ/การจัดงานวันครู
เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
คุณความดี
11. การมอบเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ทั้ง
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
นักเรียน
12. การคัดเลือกครูเพื่อยกย่อง
เชิดชูเกียรติคุณความดี
ในแต่ละด้าน/การคัดเลือกครู
ส่งประกวดรับรางวัล

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาของท่าน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในสถานศึกษา
6. การจัดประชุมเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม
7. ผู้บริหารประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ
การดาเนินงานโครงการครูดีของ
แผ่นดินที่ประชุมคณะครูทราบ
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมวันสาคัญ การอบรม
คุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์สิ้น
เดือน ฯลฯ
9. ส่งครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมะ/
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
10. ส่งครูเข้ารับการอบรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กาหนดแนว
การปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมของสถานศึกษาให้ครู
ถือปฏิบัติ
11. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร :
ส่งเสริมให้บุคลากรดาเนินชีวิตโดย
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจมา
ประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจาวัน
และการเรียนการสอน
12. จัดกิจกรรมการปฏิบัติตนใน
ค่านิยมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม มีการจัดให้ครูเข้าค่าย
คุณธรรม
13. การกาหนดคุณธรรม
เป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ของ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
โรงเรียน

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 18

การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ทางการศึกษา มีความรู้ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเข้าใจในคุณธรรม แก่นักเรียนและสถานศึกษาได้ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์
จริยธรรม ค่านิยม และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ และบุคลากรทางการศึกษาใน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดี เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจ
สถานศึกษาของท่าน

จังหวัดสิงห์บุรี ผลลัพธ์
(ต่อ)
1. คณะครูและบุคลากรปรับ
พฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น
2. ครูและบุคลากรมีความ
เข้าใจในคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
3. คณะครูสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการครูดี
ของแผ่นดิน จานวน 1 ทีม 8
คน
4. ครูมีคุณธรรมมากขึ้น
5. ครูได้รับการพัฒนาตนด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
6. นักเรียนได้รับการสั่งสอน
อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นผู้มีระเบียบวินัย และ
มารยาท
ดีมากขึ้น
7. บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดการกระตือรือร้น
8. บุคลากรมีการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ตนเอง
ตลอดเวลา
9. ผู้บริหารและครูโรงเรียน มี
แนวทางและปฏิบัติตาม
แนวทางคุณธรรมเป้าหมาย
และพฤติกรรมบ่งชี้

ผลลัพธ์
1. สถานศึกษาได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
2. คณะครูได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ
3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษามีขวัญกาลังใจ
ในการทางานมากขึ้น ส่งผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมากยิ่งขึ้น
4. ผลการประเมินของโครงการ
ครูดีของแผ่นดินได้รับรางวัล
ชนะเลิศในระดับภาคกลางของ
ประเทศ
5. ครูมีความเคารพซึ่งกันและกัน
6. มอบเกียรติบัตรแก่คุณครูที่ทา
ความดี เช่น ไม่มีวันลา หรือได้รับ
รางวัล
7. ครูรักและภูมิใจในวิชาชีพ
ตนเอง
8. บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน
9. ครูได้รับวุฒิบัตร หนึ่งแสนครู
ดี

ผลลัพธ์
1. คณะครูปรับพฤติกรรมใน
ทางบวกมากขึ้น
2. มีการนาแบบอย่างที่ดีมาพัฒนา
ตนเอง
3. มีการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร
ในสถานศึกษาของท่าน
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับการปลูกฝัง
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5. ครูมีคุณธรรมมากขึ้น
7. ครูได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ทุกคน
โรงเรียนมีแนวการปฏิบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ของสถานศึกษาที่ชัดเจน
8. ผู้บริหารและครูเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม อยู่อย่าง
พอเพียง และสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้
9. มีการพัฒนาในด้านคุณธรรม
จริยธรรม
10. คณะครู ผู้บริหารมีจิตสานึก
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมอย่าง
ยั่งยืน

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 19

การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

จังหวัด
อ่างทอง

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ทางการศึกษา มีความรู้ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเข้าใจในคุณธรรม แก่นักเรียนและสถานศึกษาได้ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์
จริยธรรม ค่านิยม และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ และบุคลากรทางการศึกษาใน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดี เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจ
สถานศึกษาของท่าน
1. โรงเรียนมีการจัดฟังธรรม
ให้มีการเทศน์มหาชาติ
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
บุคลากร ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม
4. จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
สร้างเสริมความสามัคคี
5. โครงการสอบธรรมศึกษา
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู
อาจารย์และบุคลากร เข้ารับ
การพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
7. จัดโครงการพัฒนา
บุคลากรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
8. จัดกิจกรรมการทาบุญตัก
บาตร และเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ในวันสาคัญของศาสนา
9. ส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอยู่เสมอ

1. จัดโครงการสร้างขวัญกาลังใจ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การเสนอครูขอรับพระราช
ทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. การเสนอรายชื่อและผลงาน
ครูขอรับรางวัลเกียรติบัตรจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น คุรุสภา 4.
รางวัลครูดีในดวงใจเนื่องในวันครู
5. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ
6. จัดกิจกรรมขวัญและกาลังใจ
7. ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากร ทุกคนในสถานศึกษาได้
ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียนและสถานศึกษาได้ยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณความดี เพื่อ
เป็นขวัญกาลังใจ
8. เกียรติบัตรครูดีที่หนูรัก/
รางวัลครูดีศรีไชโย (ทุกปี)
9. งานจัดสวัสดิการและการ
สร้างขวัญกาลังใจบุคลากร

1. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทาบุญตักบาตร ฟัง
ธรรม ฝึกอบรม เข้าค่ายคุณธรรม
2. ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ปฏิบัติกิจกรรมตามศาสนพิธีอย่าง
สม่าเสมอ และปฏิบัติตนตามหลัก
คาสอนของพุทธศาสนา การร่วม
ฟังธรรมเทศนาที่วัด กิจกรรมวัน
ธรรมสวนะ และวันสาคัญ ทั้ง 3
สถาบัน เป็นต้น
3. ร่วมและจัดกิจกรรมในวันพ่อ
วันแม่
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
5. กิจกรรมส่งเสริมธรรมะหน้าเสา
ธง/กิจกรรมเคารพธงชาติ สวด
มนต์ไหว้พระ
6. ผู้บริหาร ครู อาจารย์และ
บุคลากรได้รับการปลูกฝังส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
พระเมรุมาศและนิทรรศการสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง
ร.9
8. จัดประชุมชี้แจงเรื่องการ
มีคุณธรรม จริยธรรมแก่ครูผู้สอน
9. ผู้บริหารจะให้ครูอาจารย์และ
บุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วม
โครงการคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกับนักศึกษา

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 20

การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ทางการศึกษา มีความรู้ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเข้าใจในคุณธรรม แก่นักเรียนและสถานศึกษาได้ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์
จริยธรรม ค่านิยม และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ และบุคลากรทางการศึกษาใน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดี เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจ
สถานศึกษาของท่าน

จังหวัด
ผลลัพธ์
อ่างทอง (ต่อ) 1. บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติ
และสอนนักเรียนได้
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ภาคภูมิใจในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู3. ครูมี
จิตสานึกในคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพครู
4. สามารถนามาใช้ใน
ชีวิตประจาวันและในหน้าที่
การงานการสอน
5. นักเรียนและครูเป็นผู้มี
คุณธรรมและมีความรู้
เกี่ยวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา
6. บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่อง
8. ครูตระหนักถึงความสาคัญ
ของจริยธรรม
9. นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม ระลึกถึงบุญคุณ ครู
อาจารย์
10. ครูได้รับการพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ผลลัพธ์
1. ครูมีความประพฤติดี เป็น
แบบอย่างได้ ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเคร่งครัด
2. ครูมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังและ
ด้วยความภูมิใจ
3. ความสัมพันธ์ของครูใน
โรงเรียนเป็นไปได้ด้วยดี อยู่
ด้วยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
ร่วมมือร่วมใจกันอย่าง
กัลยาณมิตร ให้เกียรติซึ่งกันและ
กัน
4. ครูได้รับเครื่องราชฯ/รับโล่
รางวัลในวันครูและรางวัลอื่นๆ
5. นักเรียนได้รับรางวัล
พระราชทาน ได้รับทุนเรียนต่อ
ระดับสูงขึ้น
6. สถานศึกษาได้ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
7. มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อ
เป็นขวัญและกาลังใจแก่ครูทุกปี
8. มีการมอบรางวัลให้แก่ครูที่
สร้างผลงาน

ผลลัพธ์
1. ครู บุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่นักเรียนนักเรียนสามารถนาไป
ปฏิบัติได้
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมี
มาตรฐานของความดีในการเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
3. การได้ฟังธรรมร่วมกัน พระ
เทศน์ให้ฟังมีมุมมอง มีแง่คิด
นามาใช้ในการอยู่ร่วมกัน
4. ครูมีกาลังใจและมีคุณภาพจิตที่
ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง
เต็มศักยภาพและมีความสุขในการ
ดาเนินชีวิต
5. ครูเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ/
นักเรียนมีคุณธรรม
6. บุคลากรมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
7. เกิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่
8. มีความเสียสละแก่องค์กร
ทางานด้วยความตั้งใจทุ่มเท
9. เป็นการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้กับ
ครูและเป็นแบบอย่างที่ดีของ
นักศึกษา
10. ครูมีการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในตัวเอง
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การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ทางการศึกษา มีความรู้ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเข้าใจในคุณธรรม แก่นักเรียนและสถานศึกษาได้ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์
จริยธรรม ค่านิยม และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ และบุคลากรทางการศึกษาใน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดี เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจ
สถานศึกษาของท่าน

จังหวัดชัยนาท 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
2. ให้บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมขยายผลโรงเรียน
คุณธรรมของศูนย์
ประสานงาน
3. การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
สม่าเสมอ
4. จัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา/คณะครูนักเรียน
ปฏิบัติศาสนกิจกรรมในวัน
สาคัญ
5. ผู้บริหาร ครู นักเรียน
ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ
การสอนคุณธรรม จริยธรรม
ในโรงเรียน/จัดเข้าค่าย
คุณธรรม
ให้นักเรียน
6. อบรมโครงการโรงเรียน
สุจริต/โรงเรียนคุณธรรม
7. กิจกรรมการพัฒนา
คุณธรรม อัตลักษณ์โรงเรียน
รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจ
พอเพียง

1. การยกย่องผลการปฏิบัติ
งานบุคลากร แก่ผู้ร่วมงาน
นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
2. คัดเลือกครูดีเด่นรับรางวัลใน
วันครู
3. เกียรติบัตรสถานศึกษา
สีขาว
4. นักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรม
5. ครูได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. คณะครูได้เกียรติบัตรของคุรุ
สภาพหรือหน่วยงานต้นสังกัดใน
โครงการที่ส่งประกวดหรือ
กิจกรรมที่ครูมีส่วนร่วม
7. ครูได้รับการยอมรับจนได้เป็น
วิทยากรอบรมคุณธรรม ให้กับ
คณะครูและนักเรียน

1. การทาบุญ/เข้าวัดวันพระ
วันสาคัญทางศาสนา
2. โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ คือ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
ศาสนา การทาบุญตักบาตร ฟัง
ธรรม เวียนเทียน
3. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่มาปฏิบัติ
ราชการแต่เช้า สอนเต็มเวลา
ช่วยเหลือนักเรียนด้านการอ่าน
การเขียน การคิดคานวณหลังเลิก
เรียน
4. โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
5. โครงการพัฒนาบุคลากร
6. ประชุมคณะครู
7. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครู
เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
8. การอบรมนักเรียนวัน
สุดสัปดาห์ การทาบุญ
ที่วัดทุกวันพระ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
9. การเป็นต้นแบบด้านความ
พอเพียง/มีวินัย/รักความเป็นไทย/
จิตสาธารณะ
10. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย/
ความสุภาพ/ความใฝ่รู้
ใฝ่เรียน/ความสามัคคี
11. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
อัตลักษณ์โรงเรียน โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม
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การดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
จังหวัด

การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู ผู้บริหาร ครูอาจารย์และ
การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร
บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ทางการศึกษา มีความรู้ พฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ความเข้าใจในคุณธรรม แก่นักเรียนและสถานศึกษาได้ ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์
จริยธรรม ค่านิยม และ ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณความ และบุคลากรทางการศึกษา
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
ดี เพือ่ เป็นขวัญกาลังใจ
ในสถานศึกษาของท่าน

จังหวัดชัยนาท ผลลัพธ์
(ต่อ)
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพดีขึ้น
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้แก่นักเรียน
3. บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาฯ และนามาใช้ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ
4. คุณภาพของครูมีมาตรฐาน
สู่มืออาชีพ
อย่างแท้จริง
5. โรงเรียน นักเรียน
มีคุณภาพ เป็นโรงเรียน
สมบูรณ์แบบตามมาตรฐาน
6. ครู นักเรียนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และวิธีการแก้ปัญหา
7. ครูมีความรู้วามสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพพร้อม
ที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
8. ครูนามาใช้ในการเรียนการ
สอน/อบรม นักเรียนเกิดความ
ประพฤติในเรื่องต่าง ๆ ดีขึ้น
9. ครูเข้าสอนตรงเวลา ตรวจ
งาน การบ้านทุกครั้ง สอนเต็ม
ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์
1. นักเรียนแต่งกายถูกต้องเป็น
ระเบียบ
2. ครูได้รับเกียรติบัตร "คนดีไม่มี
อบายมุข"
3. ผู้บริหาร ครู ได้รับรางวัลยก
ย่องชมเชย
4. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน
5. การส่งครูเข้าประกวดรับ
รางวัลของของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพ วิชาการ
และด้านการเป็นแบบอย่างเรื่อง
การป้องกันสิ่งเสพติดและ
อบายมุข
6. ส่งนักเรียนเข้าประกวด
มารยาทในระดับภาค
7. คณะครูได้เป็นที่รักและ
ศรัทธาของนักเรียน
8. ได้รับรางวัลการประกวด
มหกรรมวิชาการ ได้รับคาชมเชย
จากผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และ
หน่วยงานต่าง ๆ
9. นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 (เหรียญทอง)
การประกวดมารยาทไทย
10. ได้รับความชื่นชม-ศรัทธา
จากผู้เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์
1. จิตใจสงบ มีสมาธิในการทางาน
และการเรียนของนักเรียน
2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
อนุรักษาวัฒนธรรมไทยและมีค่านิยม
ที่ดีงาม
3. ครูได้รับการพัฒนาตนเองและ
สามารถพัฒนานักเรียนได้
5. ผู้บริหารและคณะครูปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขรักสามัคคีใน
หน่วยงานทาให้การทางานต่าง ๆ
ประสบผลสาเร็จได้รับรางวัลด้าน
คุณธรรม เช่น รางวัลสถานศึกษา
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ในการรักษาศีล 5 ตามแนวทางวิถี
พุทธ และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
12 ประการ โครงการโรงเรียนดีมี
คุณธรรม
6. ครูมีความคิดตระหนักในความดี
ของตนเอง
7. นักเรียนทราบวิธีปฏิบัติในวัน
สาคัญต่างๆ ของทางพระพุทธศาสนา
และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและ
การเคารพ ชาติ ศาสนาพระมหา
กษัตริย์
8. นักเรียนได้แบบอย่างแล้วนาไป
ปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย
9. ครูมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพพร้อมที่จะพัฒนานักเรียน
ในทุกด้าน
10. ครูทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
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3. หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเกี่ ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ค่านิ ยมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ในสถานศึกษา และมีผลการดาเนินการ ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
ข้อคาถาม
ชื่อโรงเรียน

จังหวัดลพบุรี

การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การดาเนินงาน และการกากับ
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
และกาหนดโครงการด้านคุณธรรม
ที่เป็นระบบในแผนปฏิบัติการ
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน/ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน/กาหนดกิจกรรม
3. โครงการวันสาคัญ/
แบบประเมินโครงการ
4. กาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์/
พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ด้วย
โครงงาน
5. กาหนดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรม และจริยธรรมใน
โรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสาคัญ
ต่าง ๆ โครงการโรงเรียนสีขาว
นานักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม
6. สร้างกิจกรรมการฝึกนักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมโดยการ
แสดงบทบาทสมมุติและติดตาม
ประเมินผลหลังจากการจัด
กิจกรรม
7. โครงการนิเทศติดตาม
การศึกษา/การรับการนิเทศ
โรงเรียนคุณธรรม/กิจกรรมกลุ่ม
เด็กคิด เด็กทา เด็กนาเสนอ
8. ติดตาม ประเมินผล รายงานผล
การดาเนินงานโครงการคุณธรรม
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องคุณธรรม

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. จัดการสอนวิชาคุณค่าความ
เป็นมนุษย์โดยใช้คุณค่า 5
ประการ คือความจริง ความรัก
ความเมตตา ความประพฤติชอบ
ความสงบสุข และการไม่
เบียดเบียน นาผลประเมินการ
คุณค่าความเป็นมนุษย์มาเป็น
คุณลักษณะประสงค์ในข้อ 9
จากเดิมมีอยู่ 8 ข้อ และการ
จัดการกิจกรรมการสอนโดยนา
วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์บูรณา
การในทุกกลุ่มสาระทุกกิจกรรม
ทุกโครงงานที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
2. จัดกิจกรรมตามแผนงาน
โครงการที่สถานศึกษากาหนด
เช่น ค่ายคุณธรรม โรงเรียน
คุณธรรม กิจรรมหน้าเสาธง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของชมรมพุทธ
ศาสตร์สากล
3. บูรณาการส่วนการเรียนการ
สอนและในห้องเรียน
4. สร้างความตระหนักในเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมโดยการอบรม
ใช้สื่อนิทานธรรมะ
5. มีการประเมินผลและติดตาม
หน้าที่และภาระงานอย่างต่อเนื่อง
6. มีการสรุปผลการประเมินเป็น
รายวัน รายเดือน รายภาคเรียน
และรายปี

1. การแจกเกียรติบัตรเชิดชูเด็ก
ดีมีคุณธรรม
2. ประกาศเกียรติคุณ/ยกย่อง
ชมเชยในที่สาธารณะ/หน้าเสา
ธง/กิจกรรมประกาศเกียรติคุณ
ผู้ทาความดี/ประกาศเสียงตาม
สาย
3. มอบเงินทุนการศึกษา
4. มอบวุฒิบัตร ประกาศ
และโล่ห์รางวัล
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ข้อคาถาม
ชื่อโรงเรียน

จังหวัดลพบุรี
(ต่อ)

การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การดาเนินงาน และการกากับ
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
9. ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักเรียน
10. จัดตั้งสภานักเรียนขึ้น
11. แบ่งหน้าที่และภาระงาน
ให้กับนักเรียนทุกคน ติดตามและ
ประเมินผลงาน
12. โรงเรียนกาหนดวิสัยทัศน์คือ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
เป็นผู้มีคุณธรรมนาความรู้คู่
เศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะด้าน
เทคโนโลยี ดนตรี กีฬา รักษา
สภาพแวดล้อม บุคลากรก้าวหน้า
ทันเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เอกลักษณ์ คุณธรรม
เด่น เน้นเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์
1. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียน
รักษาศีล 5 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2
2. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านคุณธรรมพลังงานทดแทน
และเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติตนโดยการ
สวดมนต์นั่งสมาธิ

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

7. ในแต่ละห้องเรียนครูและ
นักเรียนร่วมกันระดมความคิด
วิเคราะห์สภาพปัญหาพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ กาหนดเป้าหมาย
จัดทาโครงงานคุณธรรมซึ่งได้
ปฏิบัติจริง
8. จัดกิจกรรมสอดแทรกในการ
เรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้
9. โครงการส่งเสริมบริหารงาน
สถานศึกษาและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
10. กิจกรรมหน้าเสาธงท่อง
ค่านิยมหลัก 12 ประการ/การ
ท่องคาปฏิญาณนักเรียนที่ดี

ผลลัพธ์
1. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียน
รักษาศีล 5 จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2
2. โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านคุณธรรมพลังงานทดแทน
และเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติตนโดยการ
สวดมนต์นั่งสมาธิ
4. เกิดโครงงานคุณธรรมแต่ละ
4. นักเรียนร่วมกันดาเนิน
ห้องเรียน
โครงงานประจาห้องเรียน
5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 5. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
เป็นที่น่าพอใจของโรงเรียน
ประสงค์
และชุมชน

ผลลัพธ์
1. นักเรียนได้รับคัดเลือกศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยตาม
โครงการเรียนดีมีคุณธรรม
2. นักเรียนที่เป็นลูกกตัญญู
ได้รับการยกย่องเชิดชู
3. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
ที่ดี
4. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
เป็นที่น่าพอใจ
5. นักเรียนที่ได้รับการยกย่อง
ชมเชยมีความภาคภูมิใจและเป็น
กาลังใจที่จะประพฤติดีต่อไป
6. นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
แบ่งเบาภาระของครอบครัวเป็น
แรงเสริมให้นักเรียนทาดีต่อไป
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ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
ชื่อโรงเรียน การดาเนินงาน และการกากับ
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัดลพบุรี 6. นักเรียนสามารถคิดบริหาร
(ต่อ)
จัดการเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของ
ตนเองได้ดี
7. นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
นาไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจาวัน
8. โรงเรียนมีแผนงานรองรับใน
การดาเนินโครงการและกิจกรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน
9. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ทุกคน

จังหวัดสิงห์บุรี 1. กาหนดโครงการที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สถานศึกษา เช่น โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนาชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนตามหลักค่านิยม 12
ประการ / โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานสภานักเรียนและ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน /
การจัดค่ายคุณธรรมของสายชั้น

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6. สร้างความมีระเบียบวินัยให้
เกิดขึ้นภายในโรงเรียนดีขึ้น
7. นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับการ
ปลูกฝัง/เห็นถึงคุณค่าของการ
ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และนาไปประพฤติปฏิบัติ
9. นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง
มีความรับผิดชอบ
11. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งมั่นในการทางาน
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพิธีทางศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง
12. โล่ห์สถานศึกษาดีเด่น
13. ผู้บริหารดีเด่นด้านคุณธรรม
14. ครูดีเด่นด้านคุณธรรม
15. ผู้บริหารได้รับคัดเลือกรางวัล
“คุรุสดุด”ี
1. มีการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกภาคเรียน

7. นักเรียนเห็นความสาคัญและ
ปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรของ
โรงเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม
8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุก
คนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู
และเข้าอบรม
ด้านคุณธรรม
9. เกียรติบัตรผู้บริหาร
และครู
10. นักเรียนมีความประพฤติดี
เรียนดี
11. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มอบเกียรติบัตร ทุนการ
ศึกษา นักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เช่น นักเรียนที่ปฏิบัติ
2. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน ตนเป็นแบบอย่างที่ดี/เข้ารับ
3. กิจกรรมลูกเสือ
เกียรติบัตรในวันเด็กและสมาคม
4. กิจกรรมแนะแนว
ยุวพุทธทุกปีการศึกษา เป็นต้น
5. การเรียนธรรมกับครูพระ
2. กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติ/
6. ประชุมกาหนดกิจกรรมให้
ชื่นชมในที่สาธารณะ
ครอบคลุมปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 3. การให้ทุนการศึกษานักเรียน
จริยธรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
จากมูลนิธิต่าง ๆ ที่ส่งเสริม
และกาหนดกิจกรรมโครงการไว้
นักเรียนและจากหน่วยงานของ
เป็นปฏิทินการทางาน
รัฐและเอกชน
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ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การด
าเนินงาน และการกากับ
ชื่อโรงเรียน
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัดสิงห์บุรี 2. กาหนดปฏิทินปฏิบัติงานตาม
(ต่อ)
ระยะเวลาเพื่อวางแผนการทางาน
มีการประชุม ติดตาม ประเมิน
โครงการและกิจกรรม
3. กาหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ และ
กาหนดเป็นตัวชี้วัดชัดเจน
4. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เรื่องพฤติกรรมของ
นักเรียน มีการสอดส่องดูแล
นักเรียนรายบุคคล โดยครู
ประสานกับผู้ปกครอง
7. การประชุมปรึกษาหารือคณะ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการวางแผน กาหนด
งาน ดาเนินงาน กากับ ควบคุม
ติดตามงาน
9. กาหนดเป็นระเบียบของ
โรงเรียนว่าด้วยระเบียบและ
วินัยของนักเรียน พ.ศ. 2561

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

7. จัดกิจกรรมส่งเสริมสภา
นักเรียนและประชาธิปไตยใน
โรงเรียน
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนตามหลักค่านิยม
12 ประการ เช่น กิจกรรมวัน
สาคัญ การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมความมีวินัย
และความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ ความมีเมตตากรุณา
โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ไม่เห็นแก่ตัว ความกตัญญูกตเวที
กิจกรรมส่งเสริมความนิยมไทย
ภูมิใจไทย
10. กาหนดทุกกิจกรรมตาม
โครงการไว้ในแผนราชการ
ประจาปีของสถานศึกษา
11. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ตระหนัก รู้คุณค่า ประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ผลลัพธ์
ผลลัพธ์
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ
1. โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ชัดเจน
กิจกรรมที่ชัดเจน
2. นักเรียนได้รับการดูแลปรับ
2. นักเรียนได้นาหลักธรรม
พฤติกรรมดีขึ้น
ไปใช้ในชีวิต
3. ผู้ปกครองและครูมีวิธีช่วยเหลือ 3. กิจกรรมลูกเสือ เปลี่ยน
เด็กร่วมกัน
พฤติกรรมได้ดี
4. มีการจัดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงานการ 4. กิจกรรมแนะแนวส่งเสริม
ดาเนินงานและการกากับควบคุม ทัศนคตินักเรียน
5. มีการปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
ติดตามงานเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. ส่งโครงการคุณธรรมเยาวชน
ไทยทาความดีถวายในหลวง
ภายใต้ชื่อโครงงาน “ลูกอนุบาล
เมืองสิงห์บุรี ยิ้มง่าย ไหว้สวย”
เข้าประกวดระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ธนาคารความดี/กิจกรรม
บันทึกความดี เมื่อนักเรียนทา
ความดีมีการจดบันทึกลงสมุด
และยกย่องชมเชยในที่ประชุม
7. การได้รับโล่รางวัล“วัฒน
คุณาธร”สถานหน่วยงานต่างๆ
8. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
9. ส่งนักเรียนเข้าคัดเลือกใน
โครงการต่าง ๆ เช่น นักเรียนที่มี
ค่านิยม 12 ประการ
10. การคัดเลือกนักเรียนเข้ารับ
เกียรติบัตรเยาชนดีเด่นระดับ
จังหวัดเนื่องในเด็กแห่งชาติ
11. ผ่านการสอบธรรมศึกษา
ผลลัพธ์
1. มีนักเรียนได้รับการยกย่อง
หน้าเสาธงมากขึ้น
2. ได้รับทุนการศึกษาและ
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
3. มีการดาเนินการยกย่องเชิดชู
เกียรตินักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
4. จากผลการประกวดโครงการ
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง
6. นักเรียนมีขวัญและกาลังใจ
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ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การด
าเนินงาน และการกากับ
ชื่อโรงเรียน
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัดสิงห์บุรี ผลลัพธ์
(ต่อ)
5. มีคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาคุณธรรม จริยธรรม
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนโรงเรียน
6. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
7. นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
8. นักเรียนมีมารยาท และเด็กดี
มากขึ้น
9. สถานศึกษาการวางแผนการทา
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้
งานเป็นไปตามที่วางแผนไว้ด้วย
ความเรียบร้อย ทาให้มี
งบประมาณต่าง ๆ ในโครงการได้
จัดสรรตามที่ได้กาหนดไว้
10. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมี
พฤติกรรมเสี่ยงลดลง
11. นักเรียนแกนนาสามารถเป็น
แบบอย่างได้
12. ผู้เรียนได้เห็นถึงความสาคัญ
ของปัญหาของห้อง และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จังหวัด
1. โครงการนิเทศ กากับ
อ่างทอง
ประเมินผลของโรงเรียน
2. โรงเรียนกาหนดโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถ
ครอบคลุมในการส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนักเรียน
3. งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลลัพธ์
6. น้องให้ความเคารพรุ่นพี่
พ่อแม่ ครูอาจารย์
7. นักเรียนรู้จักการอดทน รอคอย
ลาดับการมาก่อนหลัง มีจิตใจที่
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักการเคารพ
การไหว้ที่สวยงาม และเห็น
ความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ
8. นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก
มากขึ้น เช่น มีวินัยในการมาเรียน
การเข้าห้องเรียน การแต่งกาย
การใช้วาจาในการพูดคุย
9. ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
เพิ่มขึ้น
10. นักเรียนมีคุณธรรมตาม
พฤติกรรมบ่งชี้ จานวน 11 ข้อ

ผลลัพธ์
7. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้อื่น
8. นักเรียนอยากทาความดี
มากขึ้น เช่น นักเรียนปฏิบัติตน
และใส่ใจในการทาความดีมาก
ยิ่งขึ้นเมื่อเก็บเงินได้รีบนาส่งครู
9. มีคุณธรรมจริยธรรม
ความซื่อสัตย์มากขึ้น
11. นักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ
เช่น โล่เกียรติบัตรจากกระทรวง
วัฒนธรรม การได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อคัดเลือก
นักเรียนพระราชทานการเข้ารับ
เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นระดับ
จังหวัดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เป็นต้น
12. นักเรียนได้รับเกียรติบัตร
ธรรมศึกษาชั้นปี โท เอก

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
นักเรียนทุกสัปดาห์และทุกชั้น
เรียน
2. โรงเรียนใช้กิจกรรมตามวิถีพุทธ
ในการปลูกฝังส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน
3. จิตอาสาพัฒนาวัด บ้าน พระ
4. การนั่งสมาธิสวดมนต์ แผ่
เมตตา ทุกเช้า และฟังเทศน์ใน
วันธรรมสวนะ

1. มอบโล่ รางวัล เกียรติบัตร
กล่าวชื่นชม ยกย่อง ผู้ทาความดี
ทากิจกรรมป้ายประกาศยกย่อง
ติดหน้าโรงเรียนและ
ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง
2. โรงเรียนจัดทาเกียรติบัตรใน
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้
นักเรียนทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน
3. มีคะแนนทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม
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ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การด
าเนินงาน และการกากับ
ชื่อโรงเรียน
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัด
4. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
อ่างทอง
/ กิจกรรมประชาธิปไตย/
กิจกรรมวิถีพุทธ การแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ /กิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา/กิจกรรมไหว้ครู/
การเข้าค่ายคุณธรรม
5. มีการประเมินพฤติกรรม
ทุกเทอม
6. มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การดาเนินงานตามแผน
และการสรุปรายงานผล
7. จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น
ผลลัพธ์
1. โรงเรียนมีแผนการดาเนินงาน
ที่ชัดเจน /การดาเนินงานตาม
แบบแผน/
การปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
2. นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างใกล้ชิดจนครูที่ปรึกษา
3. นักเรียนมีพฤติกรรม
มีคุณธรรม และลักษณะ
ที่พึงประสงค์
4. นักเรียนมีความตระหนัก
ในตนเองในฐานะชาวพุทธที่ดี
5. นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะสูงขึ้น
6. มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. การได้รับความรู้ ความเข้าใจ
หลังจากการเข้าร่วมโครงการ
ต่าง ๆ ของโครงการที่จัด
8. สถานศีกษามีการประเมินคุณธรรม
จริยธรรม ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทุกภาค
เรียนและผู้เรียนทุกคนผ่านการประเมิน
คุณธรรมอยู่ในระดับดีทุกคน

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม หรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษาของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. กิจกรรมไหว้ครู
6. มีการจัดอบรมโครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย
7. กิจกรรมสืบสานตามรอย
ปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. กิจกรรมทักษะชีวิตจิตอาสา
9. อบรมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม มีการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ลงไปในกิจกรรมค่ายลูกเสือและ
ค่ายยุวกาชาด
10. โครงการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
“โรงเรียนสุจริต”
ผลลัพธ์
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติได้แต่ยังขาดความ
สม่าเสมอ
2. นักเรียนมีพฤติกรรมและ
ลักษณะที่พึงประสงค์
3. ทาให้นักเรียนมีความเสียสละ
ต่อส่วนรวมและฝึกการทางานเป็น
ทีม
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่ต้องการและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5. นักเรียนเป็นคนดี/ไม่มีการ
ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
6. นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัยในตนเองและ
มีจิตสาธารณะ
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการปลูกฝัง
และเข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

4. กิจกรรมไหว้ครู พร้อมทั้ง
มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจใน
การศึกษาต่อไป
5. สถานศึกษาได้มีการคัดเลือก
ผู้เรียนในแต่ละตาบล (ด้าน
คุณภาพ)
6. กิจกรรมเวทีคนเก่ง
7. นักเรียนได้กล้าแสดงออก
และแสดงศักยภาพของตนเอง

ผลลัพธ์
1. นักเรียนเป็นเยาวชน
ต้นแบบได้
2. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
และมีขวัญกาลังในใจการปฏิบัติ
หน้าที่
3. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนเองกระทาว่าทาดีต้อง
ได้ดี และมีกาลังใจ ในการทา
ความดีมากขึ้น
4. ผู้ปกครองและนักเรียนพึงพอใจ
5. สามารถกระตุ้นให้คนอื่น
ต้องการทาความดีและเป็น
แบบอย่างด้านคุณธรรม
6. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ครูผู้สอนมีกาลังใจในการสอน
มากขึ้น
8. ผู้เรียนที่มีการประพฤติปฏิบัติ
จนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม
จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
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หน้า 29

ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การด
าเนินงาน และการกากับ
ชื่อโรงเรียน
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัด
1.กาหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ชัยนาท
ของสถานศึกษา ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
2. มีการจัดกิจกรรม/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและกากับติดตามผล
3. จัดทาโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์สู่ชีวิตพอเพียง เช่น
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรม
เสริมสร้างความดีที่พึงประสงค์และ
ค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา
4. กากับติดตามและประเมิน
คุณภาพด้านผู้เรียน
5. การปฏิบัติงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ โดยประชุมคณะครู
ร่วมกันกาหนดปัญหา กิจกรรม/
โครงการเพื่อแก้ปัญหา /แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ/แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
/ทบทวน/หาข้อบกพร่อง/
หาแนวทางแก้ไข
ผลลัพธ์
1. สถานศึกษามีแผนและ
ดาเนินการตามแผนและปฏิทิน
ตามกาหนดงาน
2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและมี
ค่านิยมที่ดีงาม

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ/
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สาคัญ
2. อบรมนักเรียนหน้าเสาธง/
อบรมในชั้นเรียน/กิจกรรม
พัฒนาจิต/กิจกรรมสวดมนต์
3. อบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้วยครูพระสอน
ศีลธรรมทุกสัปดาห์
4. การจัดกิจกรรมเอื้อต่อพัฒนา
นักเรียนในการสร้างพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีทักษะ
อาชีพ และการเป็นพลเมืองดี
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การ
มีสว่ นร่วมในการดูแลอาคาร
สถานที่และงานอื่นๆ ให้กับ
นักเรียนทุกระดับชั้น โดยผ่าน
กระบวนการสภานักเรียน
5. โครงการค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
6. กิจกรรมเยาวชนคนดี
7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
8. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
9. ครูเวรประจาวันจะอบรม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมทุกวัน
10.การประเมินคุณลักษณะฯ
ผลลัพธ์
1. นักเรียนมีความรู้ และมี
คุณธรรม จริยธรรม จิตใจสงบ
มีสมาธิ
2. ชุมชนในพื้นที่เขตบริการและ
ใกล้เคียงให้การยอมรับและนา
บุตรหลานมาเข้าเรียน ทาให้มี
จานวนนักเรียนสูงขึ้นทุกปี

1. ยกย่องนักเรียนที่มีความ
ประพฤติดี และสร้างชื่อเสียง
เพื่อเป็นขวัญกาลังใจและ
แบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน
คนอื่น เช่น การมอบเกียรติ
บัตร การประกาศยกย่อง
ชมเชย เป็นต้น
2. นักเรียนทุกคนได้เรียน/สอบ
ธรรมศึกษา โดยมีพระสอบ
ศีลธรรมมาทาหน้าที่สอบ
3. การประชาสัมพันธ์
ยกย่องต่อชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียน
4. การคัดเลือกนักเรียนดีเด่น
รับรางวัล
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
6. มอบรางวัล เกียรติบัตร และ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่
เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ทาดีโดย
ไม่มีใครบอก

ผลลัพธ์
1. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
และมีกาลังใจ และอยากทา
ความดีเพิ่มขึ้น
2. เด็กนักเรียนสอบผ่าน ได้รับ
เกียรติบัตร
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หน้า 30

ข้อคาถาม
การกาหนดกิจกรรมในการ
วางแผนงาน การกาหนดงาน
การด
าเนินงาน และการกากับ
ชื่อโรงเรียน
ควบคุมติดตามงานเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
จังหวัดชัยนาท ผลลัพธ์
(ต่อ)
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่และบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม
4. นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน เป็นสมาชิกที่ดีของ
ชุมชน
5. โรงเรียนสะอาด เป็นระเบียบ
ร่มรื่น เพราะนักเรียนทุกคนมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
6. นักเรียนไหว้ ถูกต้อง ความ
วัฒนธรรมไทยและสวยงาม
7. นักเรียนเข้าแถว ต่อคิว
ตามระเบียบก่อนหลัง. มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

การปลูกฝังส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา
ของท่าน

สถานศึกษาได้ดาเนินการยก
ย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน
ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลลัพธ์
3. นักเรียนมีระเบียบวินัย
มาโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายแต่เช้า ไม่ต้องมี
ครูผู้ควบคุม สามารถดูแลน้อง ๆ
ได้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
4. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมและสามารถปฏิบัติตาม
ได้
5. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดง
ถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร
9. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง ไหว้สวย
ถูกต้อง ความวัฒนธรรมไทยและ
สวยงามมีจิตสานึก มีระเบียบใน
การเข้าใช้ห้องสมุด เข้าแถว ต่อ
คิว ตามระเบียบก่อนหลัง

ผลลัพธ์
3. นักเรียนมีความประพฤติดี
โดยมีรุ่นพี่เป็นแบบอย่างให้รุ่น
น้องในการประพฤติปฏิบัติตน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
ได้รับการชื่นชมจากบุคคล
ภายนอกสม่าเสมอ
4. ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข็งขัน
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน
(ภาพยนตร์สั้น เพลงคุณธรรม)
5. ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ

4. พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 2 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
 สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี
1) การตรงต่อเวลา โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา เช่น การเข้า
แถวหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกั น การส่ง งาน/การบ้านตรงเวลาที่ครูก าหนด จัดให้มี ก ารลงเวลาการมา
ปฏิบัติง านของบุคลากรและนัก เรียน การเช็คชื่อตอนเข้าแถวหรือเปลี่ยนชั้นเรียนและเข้าเรียนตรงเวลา
นักเรียนมาโรงเรียนสายน้อยลง
2) มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร่วมกิจกรรมชุมนุม ร่วมกิจกรรมบันทึก/รักการอ่าน ผลการเรียนดีขึ้น นักเรียน
ได้รับรางวัลเรียนดีทุกๆปี ร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต การนั่งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนในเวลาเช้า ร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสุจริต กิจกรรมการเรียนรู้ การค้นคว้า การทารายงาน ร่วมกิจกรรมเวทีคนเ ก่งห้องสมุดมีชีวิต การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานคุณธรรม “วินัยติดดาว” นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีนิสัยรักการอ่าน
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3) มี ความรับผิดชอบ โดยนัก เรียนมี พฤติก รรมที่แสดงออกถึง การเป็นผู้ มีความรับผิดชอบ เช่น
นักเรียนส่งงานและเข้าเรียนตรงเวลา โรงเรียนมีความสะอาดขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบงานและเอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้หน้าที่ของตนเอง
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รู้จักการแบ่งปัน/มีความเมตตา/กรุณา/โอบอ้อมอารีมาก
ขึ้น และช่วยเหลืองานคุณครูในการดูแลน้อง ๆ ได้
4) มีเมตตากรุณา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา เช่น นักเรียนร่วมกันหา
รายได้ช่วยเหลือคนชรา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ มีคุณธรรม มีเมตตาต่อผู้อื่น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลง ช่วยเหลืองานครูและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ การรับน้องอนุบาลเข้าห้องเรียนในตอนเช้า /พี่ดูแลน้อง
เวลาทากิจกรรมต่าง ๆ มีจิตอาสา มีน้าใจชอบช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน ไม่ทาร้ายเพื่อน การทะเลาะกันน้อยลง
รักและสามัคคีกันมากขึ้น
5) กตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น การได้รับ
โล่พระราชทานโครงการเยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง การเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ ด้วยความตั้งใจที่
จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตวทีแก่ผู้มีพระคุณ นักเรียนรักและแสดงให้เห็นว่ามีการช่วยเหลืองานพ่อแม่ การดูแล
บุพการี มีสัมมาคารวะต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิจกรรมการกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ส่งผล
ให้ครอบมีความรักความอบอุ่นมากขึ้น และผู้ปกครองมีความภาคภาคใจในตัวบุตรหลาน
6) ใช้เวลาว่า งให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุดยามเช้า ทาให้นักเรียนมีนินัยรักการอ่านมากขึ้น การเล่นกีฬา/
แข่งขันกีฬา การเล่นดนตรี ทาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง กิจกรรมจิตอาสา การส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ การจัดตั้งชมรมต่าง ๆ ได้แก่ ชมรมส่งเสริมอาชีพ กิ จกรรมนวดเพื่อสุขภาพ/นวดแผนโบราณ ตัดผม
ห้องเรียนพอเพียงเพื่อเป็นการเสริมรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม
หนูทาได้ กิจกรรม 1 ชั้น 1 อาชีพ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง การนั่งสมาธิ สวดมนต์
7) ปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ปลอดอบายมุ ข
ห่างไกลยาเสพติด เช่น การร่วมกิจกรรมกีฬาพาเพลิน โรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนรู้จักพิ ษภัยของยาเสพติดมากขึ้น การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิ จกรรมจิต
สาธารณะเพื่อให้นักเรียนไม่หมกมุ่นกับยาเสพติด ร่วมกิจกรรมครูแดร์ ส่งผลให้นักเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด
เฝ้าระวัง และห่างไกลยาเสพติดมากขึ้น
8) ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ เช่น การเล่น
กีฬาพาเพลิน เห็นถึงโทษของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การอบรมป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวันอันควร กิจกรรมต่อต้าน
โรคเอดส์ ร่วมกิจกรรมวัยใสใส่ใจดนตรี มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมเสี่ยงลดลงได้
การแนะแนว ร่วมกิจกรรม Two be Number นักเรียนเชื่อฟังคาที่ครูอบรมสั่งสอน มีความกตัญญูต่อบิดามารดา
9) นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ มี
ความนอบน้อ ม มี มารยาทไม่ก้ าวร้าว สุภาพเรียบร้อย เช่น นัก เรียนประกวดมารยาทไทยได้รับเกียรติบัตร
ชนะเลิศและได้รับการยกย่องจากชุมชน นักเรียนมีมารยาทเรียบร้อยมากขึ้น นักเรียนพบคุณครู/ผู้ใหญ่จะหยุด
ยกมือไหว้อย่างนอบน้อม มีพฤติกรรมอ่อนน้อมพูดจาไพเราะมีความประพฤติดี ร่วมกิจกรรมน้องไหว้พี่และ
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ส่งเสริมการไหว้ นักเรียนเคารพคุณครู นักเรียนมีพฤติกรรมนอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าวสุภาพเรียบร้อย เดิน
ผ่านผู้ใหญ่ค้อมหลัง มีสัมมาคารวะมากขึ้น
10) สามัคคี นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น การแข่งกีฬา การเล่นกีฬา กีฬาสี
สัมพันธ์ กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่งความดี หนึ่งห้องหนึ่งผลผลิต การแบ่งกลุ่มสีทาความสะอาดเขตที่รับผิดชอบ
การทางานเป็นทีม กิจกรรมประชาธิปไตยสร้างวินัย กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
11) มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสถานศึกษา เช่น การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทางานจิตอาสาเก็บขยะรอบบริเวณ โรงเรียน ร่วมการไม่
ทิ้งขยะ ทิ้งขยะลงถัง ทาให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลงของโรงเรียน ช่วยกันทา
ความสะอาดเพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดกิจกรรมธนาคารขยะและสอนเรื่องศิลปะจากเศษ
วัสดุ การช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน
 สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี
1) การตรงต่อเวลา โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา เช่น การเข้า
แถวหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่ต้องใช้สัญญาณ นักเรีย นมาเรียนทันเวลาและเข้าเรียนตามเวลาที่
โรงเรียนกาหนด นักเรียนมาเรียนสายลดลง
2) มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึง การมีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ เช่น
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทุกคน
มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นมีรางวัลให้กับเด็กเรียนดี การเข้าค่ายวิชาการ ผลการ
เรียนของนักเรียนดีขึ้น มีกิจกรรมเสริมด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การรับการอ่าน ห้องสมุด นักเรียนสนใจหา
ความรู้ด้วยตนเอง ไม่โดดเรียน เข้าห้องสมุดมากขึ้นซึ่งดูจากแบบบันทึกการเข้าใช้บริการห้องสมุด
3) มีความรับผิดชอบ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เช่น ทุกคน
รู้หน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ก่อนทิ้งขยะจะมีการคัดแยกขยะก่อน ดูแล
รับผิดชอบเวรรักษาความสะอาดประจาวันของตนเอง รับผิดชอบเขตสี/เขตบริการ ของตนเอง รับผิดชอบงาน
ต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย คือ การบ้าน หรือสิ่งที่ครูให้ทา ตรงตามกาหนดเวลา
4) มีเมตตากรุณา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา เช่น การร่วมบริจาค
สิ่งของต่าง ๆ เพื่อนช่วยเพื่อนในห้องเรียน พี่ช่วยน้อง การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา การแสดงออกด้าน
จิตสาธารณะ การบริการและชุมชน ซึ่งจะต้องบันทึกไว้ในแบบการทาความดีของนักเรียน
5) กตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ มีความตั้งใจที่จะประหยัดเพื่อช่วยเหลือ
พ่อแม่ ร่วมกิจกรรมไหว้พระในบ้านก่อนมาโรงเรียนและกลับจากโรงเรียน นักเรียนตระหนักถึงการตอบแทนผูม้ ี
พระคุณ นักเรียนเคารพบิดามารดา ครู อาจารย์ เชื่อฟังพ่อแม่ ครู และญาติผู้ใหญ่ การเทิดทูนสถาบันวันครู
6) ใช้เวลาว่า งให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์ เช่น การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา การเข้าห้องสมุด การเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมจิตอาสา การเล่นกีฬา เข้าชมรม
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ดนตรีไทย กิ จกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้ การเพาะเห็ด การท าขนม ส่งเสริมให้นัก เรียนคิดโครงการ ท า
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากสิ่งของที่เหลือใช้ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
7) ปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ปลอดอบายมุ ข
ห่างไกลยาเสพติด เช่น นักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว กิจกรรมครูแดร์ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โรค โครงการ To be Number One นักเรียนเข้าใจและป้องกันตนเองจากยาเสพติด
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด เลิก ละ ยาเสพติด นักเรียนได้เรียนรู้จากโทษของยาเสพติด และเป็นหูเป็นตาให้กับ
โรงเรียน ปริมาณผู้สูบบุหรี่ลดลง
8) ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ เช่น การบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา นักเรียนเข้าร่วมโครงการ To be Number One
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา กิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตนสมวัย และรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากดาเนินชีวิตด้วยความประมาท
9) นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ มี
ความนอบน้อม มีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย เช่น นักเรียนไหว้ทักทายกันหน้าเสาธง มีความสุขุม สงบ
สุขภาพ มารยาทงามมากขึ้น น้องไหว้พี่ พี่รับไหว้น้อง ยิ้มง่ายไหว้สวย มีการสวดมนต์ อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ร่วมกันตอนเช้า ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทในระดับพื้นที่
10) สามัคคี นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น มีการท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม
กิจกรรม ผู้เรียนไม่ก้าวร้าว รักกันในกลุ่มมากขึ้นผ่านกระบวนการลูกเสือฯ นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
ผ่านกระบวนการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจนักกีฬามากขึ้น การร่วมกันทาเวรในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
ร่วมกันทากิจกรรมด้วยความสามัคคี
11) มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสถานศึกษา เช่น นักเรียนให้ความร่วมมือในการทางานกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง กิ จกรรม 5 ส.
กิจกรรมเขตบริการ รับผิดชอบต่อตนเองและสถานศึกษา มีการประหยัดน้า ประหยัดไฟ เห็นคุณค่าของทรัพยากรใน
สถานศึกษา รักและหวงแหนสถานศึกษาของตนเอง มีจิตสาธารณะ ธนาคารขยะเพื่อให้โรงเรียนปลอดขยะ
 สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง
1) การตรงต่อเวลา โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงถึงการตรงต่อ เวลา เช่น การเข้า
แถวเคารพธงชาติ การเข้าห้องเรียนตรงเวลา การส่งการบ้านตามเวลาที่ครูกาหนด นักเรียนมีทักษะและมีการ
ตื่นตัวโดยผ่านกระบวนการลูกเสือยุวกาชาด
2) มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ เช่น
ส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้า การบ้าน นักเรียนมาเรียนทุกวันตั้งใจเรียนสม่าเสมอ มีการจัดกิจกรรมในห้องสมุด
มีการจัดทัศนศึกษา ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนมีการบันทึกผลการเรียนรู้
3) มี ความรับผิดชอบ โดยนัก เรียนมี พฤติก รรมที่แสดงออกถึง การเป็นผู้มีความรับผิ ดชอบ เช่น
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย กล่าวคือ งานทาความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ การทิ้ง
ขยะ การส่งการบ้าน การทางานร่วมกับผู้อื่นที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแบ่งงานกันทา การเข้าร่วมกิจกรรม
ลูกเสือยุวกาชาด
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4) มีเมตตากรุณา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา เช่น การบริจาคทรัพย์ สิ่งของ
สร้างบ้าน โรงเรียน ที่ ยากจน การช่วยเหลือดูแลซึ่งกั นและกั นของเด็กนักเรียน รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง รุ่นน้องไหว้รุ่นพี่
การช่วยเหลือเพื่อน การช่วยเหลือสัตว์ การเก็บของได้คืนเจ้าของ การช่วยเหลือผู้ที่ลาบากกว่า การเข้าค่ายลูกเสือ
5) กตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น นักเรียน
มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้
มีพระคุณ นักเรียนช่วยเหลือผู้ ปกครองทางานบ้าน การช่วยเหลืองานในโรงเรียน พฤติก รรมของนัก เรียน
พัฒนาขึ้นตามลาดับ
6) ใช้เวลาว่า งให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จิตอาสาช่วยเหลืองานโรงเรียน งานวัด การเล่นกีฬา อ่านหนังสือ
เล่นดนตรี การราไทย
7) ปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ปลอดอบายมุ ข
ห่างไกลยาเสพติด เช่น นักเรียนเข้าร่วมโรงเรียนสีขาวปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด ฝึกอาชีพให้แก่นักเรียน
มีการตรวจสารเสพติดในนักเรียน มีครูแดร์ช่วยเหลือให้คาปรึกษา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของยาเสพติด
และเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
8) ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ เช่น นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมรักนวลสงวนตัว ร่วมกิจกรรมการออกกาลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรม To be Number One
ได้รับความรู้เรื่องการป้องกันท้องก่อนวัยอันควร นักเรียนรู้จักวิธีการป้องกันตนเอง และไม่หมกมุ่นในเรื่องเพศ
นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา กิจกรรมยุวกาชาด เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีสติ
9) นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ มี
ความนอบน้อ ม มี ม ารยาทไม่ ก้ าวร้าว สุภาพเรียบร้อย เช่น นัก เรียนอ่อนน้อมถ่อมตนตามอัตลัก ษณ์ของ
สถานศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีเหตุผล ยอมรับในการกระทาของ
ตนเอง มีการประกวดมารยาทไทย นักเรียนมีความนอบน้อม มีมารยาท ไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย มีมารยาท
ในการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี
10) สามัคคี นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น การร่วมกิจกรรมหมู่สี รับน้องกีฬา
ภายใน ส่งผลให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ไม่ทะเลาะกัน นักเรียนสามารถทางานเป็นกลุ่มได้ดี ทางานเป็น
ทีม ได้ มี จิตอาสา การร่วมกิ จกรรมลูก เสือเนตรนารี กี ฬาสี มี ก ารระดมความคิดในการท างานกลุ่ม มี ก าร
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
11) มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสถานศึกษา เช่น การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบทาความสะอาดดูแลอาคารสถานที่ของแต่ละระดับชั้น นักเรียน
รู้จักหน้าที่และรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลืองาน/กิจกรรมต่าง ๆ ดูและทาความสะอาดโรงเรียน
ไม่ทาลายสิ่งของ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่ครูจัด และปลูกฝักให้เด็กรัก
สถาบันการศึกษาของตนเอง การไม่ทาให้สถานศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง เกิดความรับผิดชอบ เสียสละ

รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 35

สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท
1) การตรงต่อเวลา โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา เช่น นักเรียนมี
ความตรงต่อเวลาและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เสร็จทันกาหนดเวลา ครูเช็คชื่อการมาเรียนในช่วงเวลาเข้าแถว
ทุกเช้า นักเรียนสามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้ตรงตามกาหนดเวลาทุกวัน การส่งงานตรงตามกาหนดเวลา
2) มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ เช่น
กิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ การส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การสนใจสื่อประชาสัมพันธ์ที่อยู่รอบตัว
นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้น จัดกิ จกรรมยอดนักอ่านประจาเดือน นักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อขอยืม
หนังสืออ่าน ค้นคว้า เพิ่มขึ้น
3) มี ความรับผิดชอบ โดยนัก เรียนมี พฤติก รรมที่แสดงออกถึง การเป็นผู้มีความรับผิดชอบ เช่น
นักเรียนส่งงานตรงตามกาหนดเวลา สามารถรับผิดชอบเขตพื้นที่/เขตสี/เขตบริการ ที่ตัวเองรับผิดชอบได้ และ
ทางานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือยุว
กาชาด นักเรียนสามารถเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีได้
4) มีเมตตากรุณา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา เช่น เด็กเรียนเก่งช่วย
เด็กที่เรียนอ่อนกว่า ส่งเสริมให้มีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือดูแลกันระหว่างเพื่ อนกับเพื่อน พี่กับน้อง กิจกรรมน้อง
ไหว้พี่ การเคารพซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะกัน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
5) กตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น นักเรียนมี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น นักเรียน มีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ไหว้ครู วันพ่อ วันแม่ มีความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ นักเรียนช่วยเหลือผู้ปกครอง
ทางานบ้าน การช่วยเหลืองานในโรงเรียน พฤติกรรมของนักเรียนพัฒนาขึ้นตามลาดับ
6) ใช้เวลาว่า งให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ เช่น นักเรียนเล่นกี ฬาหลังเลิกเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทั กษะอาชีพ กิ จกรรมห้องสมุดสามสี
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ การสวดมนต์ฟังธรรม กิจกรรมอาสาช่วยเหลืองานวัด ชุมชน
7) ปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ปลอดอบายมุ ข
ห่างไกลยาเสพติ ด เช่น นั ก เรีย นมี ความรู้ และห่ างไกลยาเสพติ ด นัก เรี ยนเข้ าค่ ายลู ก เสือ ต้า นยาเสพติ ด
สถานศึกษามีการดูแล สอดส่องพฤติกรรมนักเรียนและให้ความรู้ในพิษภัยที่จะได้รับจากยาเสพติดอย่างต่อเนือ่ ง
และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองร่วมกันดูแลส่งผลให้นักเรียนไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ การฟังธรรมะกับพระอาจารย์ การสวด
มนต์ ส่งผลให้พฤติกรรมนักเรียนดีขึ้นตามลาดับ
8) ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ เช่น อบรม
นักเรียนเกี่ยวกับเพศศึกษา การเล่นกีฬา ออกกาลังกาย การอบรมให้ความรู้นักเรียนและการสังเกตพฤติกรรม
เข้าร่วมชมรมดนตรี /กีฬา ร่วมกิจกรรม To be number One ร่วมอบรมเยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร ซึ่งนักเรียนจะตระหนักถึงข้อเสียของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
นักเรียนรักตัวเองเป็น และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษามากขึ้น
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9) นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ มี
ความนอบน้อม มีม ารยาทไม่ ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย เช่น ร่วมกิ จกรรมน้องไหว้พี่ นัก เรียนมี ความสุภาพ
เรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน พูดจาไพเราะมากขึ้น การทาบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมมารยาทงามตามไทยยิ้มใส
ไหว้สวยรวยน้าใจ
10) สามัคคี นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น การร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน
การทางานร่วมกันเป็นทีม นักเรียนสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีประชาธิปไตยในโรงเรียน นักเรียนรักครู
รักเพื่อน รักพี่ รักน้อง ไม่ทะเลาะวิวาท การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมกลุ่มสี
11) มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ต่อสถานศึกษา เช่น นักเรียนมีความรับผิดชอบและรักสถานศึกษา นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม มีประชาธิปไตยในความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ต้องบอก
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ช่วยกันทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและเขตทาความสะอาดของตนเอง นักเรียน
ไม่ค่อยขาดเรียน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. นักเรียนในสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและส่ว นรวม (จิตสาธารณะ) รวมทั้งมีจิต อาสาและกล้า แสดงออกอย่ า งถูกต้อ งเหมาะสม ซึ่ ง
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี พบว่า สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มากมาย เกี่ยวกับ
การพัฒนาส่งเสริม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการเรียนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ โครงการของหายได้คืน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสืออาสา กิจกรรมลูกเสือจราจร กิจกรรมจิตอาสาภายใน
และภายนอกโรงเรียน โครงการสองมือสื่อสารรักสองวัย โรงเรียนจัดกิจกรรม โครงการวิจัยเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนเกิดมีคุณธรรมในตนเองโดยใช้นิทานคากลอนสอนธรรมะ ทากิจกรรมร่วมกับชุมชนทุก
สัปดาห์ จัดอบรมโรงเรียนคุณธรรม เข้าค่ายธรรมะ ฝึกจิตอาสาพัฒนาวัด ชุ มชน อบรมให้ความรู้ และเห็น
ความส าคั ญ ของการท าความดี การชมเชยนั ก เรีย นที่ มี ค วามรับ ผิด ชอบต่ อหน้า ที่ โครงงานพวงหรีด /
ดอกไม้จันทน์ และธารน้าใจ โครงงานกินดี กินเป็น เน้นคุณธรรม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทาความ
สะอาดสถานที่สาคัญให้ความช่วยเหลือบริการน้าดื่มในงานศพ การเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น เช่น ทากระทงให้
วัดจัดจาหน่าย จัดให้มีกิ จกรรมออมทรัพย์ในห้องเรียน จัดกิจ กรรมธนาคารขยะ นาขยะจากบ้านและใน
โรงเรียนมาขายเพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายของผู้ปกครอง จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อพ่อโดยร่วมกัน
พัฒ นาชุม ชนเทภาชนะที่ มี น้าขัง และเก็ บขยะในชุม ชนรอบโรงเรียน บ าเพ็ญ ประโยชน์ที่ วัดและในชุม ชน
กิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโรงเรียนทุกเรื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการออกความคิดเห็นของ
นักเรียนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงนักเรียนมีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น นักเรียนเกิด
ความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรมที่ทุกคนต้องมีในตนเองเพื่อครอบครัวตนเองและสังคม นักเรียนได้รับความ
ชื่นชมและภูมิใจในกิจกรรมที่ทา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณธรรม จิตอาสาช่วยโรงเรียน วัด ชุมชน นักเรียน
เห็นความส าคัญของการทาความดีต่อตนเองและส่วนรวม มีความรับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม กล้า
แสดงออกในทางที่ดี ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ได้รับการยอมรับจากชุมชนสนับสนุนให้ความร่วมมือใน
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561

หน้า 37

การพัฒนาการศึกษา เป็นคนดีมีลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตอาสาช่วยเหลือส่วนร่วม มีรายได้เสริมช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง มีทักษะชีวิตรู้จักแก้ปัญหาได้อย่างดี ซึ่งทุกกิจกรรมใช้กิจกรรมแบบ Active Learning
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มากมาย เกี่ยวกับ
การพัฒนาส่งเสริม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยโรงเรียนได้
กาหนดเป็นโครงงานคุณธรรม โดยนักเรียนร่วมกันกาหนดโครงงานที่แก้ปัญหาในชั้นเรียน และร่วมกั นจัด
กิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ “ความดีที่อยากทา กาหนดกิจกรรมยกย่องชมเชยผู้ที่เก็บของมีค่าและส่งคืนเจ้าของ
และได้รับคาชมเชย กิจ กรรมจิตอาสากิจ กรรมลูกเสือเนตรนารี กิ จกรรมศูนย์เศรษฐกิ จพอเพีย ง โครงงาน
คุณธรรม เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บันทึกความดี กิจกรรม นวช.สพฐ.น้อย
กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยและจิตอาสา ดาเนินการโดยนักเรียนส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่มัคคุเ ทศก์น้อยและจิต
อาสาในการทาความดีซึ่งจะปฏิบัติภารกิจในวันหยุด การบาเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน วัด โครงการวิถี
พุทธ การส่งเสริมประชาธิปไตย การณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสาธารณชน การช่วยเหลือทาความสะอาดพื้นที่โรงเรียน ช่วยทาสีรั้วโรงเรียน ทาความสะอาดวัด ช่วยบริการ
น้าในงานศพ กิจกรรมจิตอาสาเยียวยาผู้สูงวัย กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ร่วมด้วยช่วยประชาชน การ
ย้อมผ้า และจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีดาเนินการ ส่งผลให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม มีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตอาสาและกล้าที่แสดงออกอย่ าง
ถูก ต้องและเหมาะสมตามเวลาและสถานที่ รู้จัก เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ได้ก ารท างานเป็นที ม
การบริห ารจัดการและการแบ่ง งานกั นท า รู้จัก การมอบหมายงานและการรับ ผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมาย นักเรียนเรียนรู้การอยู่ในสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง พบว่า สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มากมาย เกี่ยวกับการ
พัฒนาส่งเสริม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยชมรมจิตอาสาองค์กร
นักเรียนสภานักเรียนร่วมโครงการโรงเรียนสุจิต ร่วมเป็นจิตอาสาในงานชุมชน เช่น งานศพ งานบุญต่าง ๆ กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมสานักรักโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน กิจกรรมจิตอาสายุวกาชาด การบริจาค
โลหิตกับสภากาชาด การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนรู้จัก
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท พบว่า สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย มากมาย เกี่ยวกับ
การพัฒนาส่งเสริม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม โดยโรงเรียนมีการ
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ปฏิบัติดี การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย เสริมสร้างวินัย
นักเรียน การแข่งขันกีฬาภายใน การคัดแยกขยะ กิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมมือกับชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในวัน
สาคัญต่าง ๆ การช่วยเหลืองานวัด งานชุมชน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ส่งผลให้สถานศึกษาได้เด็กดี ชุมชนได้
เด็กดี มี ความซื่อ สัตย์ ไม่ มีพ ฤติกรรมลักขโมย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม กล้าแสดงออกอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เสียสละเวลาส่วนตน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามโอกาส
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6. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในหมู่นักเรียนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ สถานศึกษากาหนดเป็นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี มีการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา คือ กิจกรรมการสอนคิด การใช้ความคิด
แบบมีวิจารณญาณว่าสิ่งที่ทาดีกั บตัวเราหรือไม่ดีกับคนอื่นอย่างไร กิจกรรมปรับพฤติกรรม โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน มีการกาหนดกิจกรรมแก้ปัญหาโดยใช้สังคมนิติ ให้สังคมตัดสิน ในแต่ละ
ห้องเรียนครูและนักเรียนร่วมกันระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหากาหนดเป้าหมาย มีกิจกรรมแนะแนวระดมดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรม Home Room กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมสวดมนต์สุด
สัปดาห์ กิจกรรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม โครงการค่ายพุทธบุตร จัดกิจกรรมในรูปแบบ YC
เชื่อมความสัมพันธ์พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อนในห้อง ส่งผลให้ปัญหาที่เกิดจะเป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การแกล้งกันของ
เด็กประถมและให้เด็กที่มี ปัญหาช่วยเหลือกั นเช่นการป้อนข้าวกั นท าให้เกิดความสามัคคี ช่วยแก้ไขปัญหาและช่วย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน นักเรียนเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาผิด นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรม
โดยผ่านโครงงานคุณธรรม นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ค่อนข้างเป็นระบบ และนักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี มีการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา คือ โครงการคุณธรรมแก้ปัญหาที่พบใน
ชั้นเรียนปฐมวัย โครงงานวัยใสไว้สวย การออมทรัพย์เพื่ออนาคต โครงงานรู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจระเบียบแถว โครงงานดื่ม
นมหมดแลกไม้ โครงการกินข้าวหมดถาด ดื่มนมหมดถุง โครงงานห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ กิจกรรมการตัดผม
กิจกรรมน้องไหว้พี่ตามลาดับ กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีการจัดทาระเบียบการปกครองในโรงเรียนด้านต่าง ๆ กิจกรรมเพื่อนช่วย
เพื่อน การประชุม PLC ส่งผลให้นักเรียนรู้วิธีการตัดผม ลดภาระของผู้ปกครอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รุ่นน้องจะ
ให้ความเคารพรุ่นพี่ พี่ก็จะดูแลน้องไม่รังแกกัน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนักเรียนได้รับการแก้ไขด้วยดี โดยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นักเรียนมีความสามัคคี ทางานเป็นหมู่คณะ
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง มีการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา คือ การชี้แจงวินัยจราจร การแต่งกาย
การตรวจประจาสม่าเสมอ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมในโรงเรียน การนิมนต์พระมาเทศนา การเชิญเจ้าหน้าที่ตารวจ
มาอบรมเรื่องกฎหมาย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมโฮมรูมและสอบถามความเป็นอยู่ของนักเรียน
มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน การประชุม การปรับทัศนคติ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งผลให้ ปัญหา
ต่างๆ ได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่ างเป็นสุขไม่มี การทะเลาะวิวาท
นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสามัคคีในหมู่คณะ
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท มีการกาหนดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา คือ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ การให้
ความรู้นักเรียนและจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชุมชน การแนะแนว กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน กิจกรรมโฮมรูม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ โครงงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ส่งผลให้ นักเรียน
ได้รับความช่วยเหลือ ดูแลทั้งด้านความรู้ จิตใจ และทักษะการดาเนินชีวิต ได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น ช่วง
ไข้เลือดออกระบาดในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาเองได้โดยได้รับคาปรึกษาจากครูและเพื่อน ๆ นักเรียนกล้าที่จะ
ปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ยอมรับปัญหาและหาวิธีการที่เหมาะสม ทาให้ปัญหามีทางออกและลดลง การลดความขัดแย้ง
ในหมู่นักเรียนเพราะต้องทากิจกรรมต่าง ๆ ตามเวลา มีความสามัคคีกัน
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7. สถานศึกษาได้นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองดูแลนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี สถานศึกษาได้นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองนักเรียน
คือ การนาคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ ซึ่งก็ตรงกับศีล 5 ของศาสนาพุทธ กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
ฟังธรรมทุกเช้าวันศุกร์ ตักบาตรวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ครูอาจารย์ได้รับ
การอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและดูแลนักเรียนทุกคน มีพระอาจารย์มาอบรมให้ความรู้หลักไตรสิกขา มาใช้
เป็นหลักในการดาเนินชีวิต การนาหลักพรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ใช้ในการปกครองดูแลนักเรียน โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมบรรยายธรรมพระธรรมทูต
ความมีเมตตา กรุณาต่อศิษย์ การสอนธรรมะศึกษา ส่งผลให้ นักเรียนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจทางศาสนาเป็นกิจวัตร มีคุณธรรม จริยธรรม นาหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เกิดความรักความศรัทธาในตัวครู นักเรียนเรียบร้อยขึ้น มีความประพฤติเรียบร้อยรักครู รักโรงเรียน ขยันมา
เรียน ได้รับการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมจากครูด้วยความเมตตา นักเรียนได้รับฟังธรรมะข้อคิดดี ๆ ไปใช้
ในชีวิตประจาวันและมีระเบียบวินัยดีขึ้น
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี สถานศึกษาได้นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองนักเรียน คือ
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง หลักพรหมวิหาร 4 การรักเด็กเหมือนรักลูก ศีล 5 สัปปุริสธรรม 7
กิจกรรมนั กเรียนใส่ใจท าบุ ญวันธรรมสวนะ กิ จกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
กิจกรรมสภานักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน อบรมสั่งสอนนักเรียนอย่างเสมอภาคกัน
กิจกรรมทาบุญเข้าวัด กิจกรรมพาหุงมหากาพาใจสงบ กิจกรรมทุกวันศุกร์สุขใจได้ธรรมะ กิจกรรมวิถีพุทธ (การนิมนต์
พระมาสอนในรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่ดี) และใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินงาน ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิด ครูมีความเมตตากรุณากับเด็ก นักเรียนได้ทาบุญตักบาตร สถานศึกษาได้นาหลั กธรรมทางศาสนามา
ใช้ในการปกครองดูแลนักเรียน นักเรียนมีสมาธิในการเรียน มีระเบียบวินัยมากขึ้น เป็นคนอ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อย
ไม่ มีพฤติกรรมรุนแรง ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สถานศึกษาได้นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองนักเรียน คือ
การเป็นแบบอย่างที่ดีปลูกฝังนักเรียนทาความดี หลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุ ทิตา อุเบกขา) เบญศีล
เบญจธรรม พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 การนั่งสมาธิ กิจกรรมรักษาศีล 5 นาหลักธรรมทางศาสนามาจัดกิจกรรม
ในการเรียนการสอน ความเมตตา กรุณา ความอดทน เสียสละ ความเพียร การดูแลนักเรียนเปรียบเสมือนลูก
จัดกิจกรรมช่วยส่งเสริมคุณธรรม โครงการระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ส่งผลให้ นัก เรียนมี ร ะเบียบวินัย ที่ ดี เป็นคนดีมี ค วามสุขในการด าเนินชีวิต สามารถนาหลัก ธรรมมาใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน มีจิตใจที่ดี เสียสละ นักเรียนจะได้รับความรักและความห่วงใยจากครู การได้รับความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติธรรมและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข มี การอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนสู่โครงการ
พระธรรมทูต
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สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สถานศึกษาได้นาหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองนักเรียน
คือ นาครูพระสอนศีลธรรมที่โรงเรียน การรักษาศีล 5 นาหลักธรรมมาบูรณาการในการปกครองดูแลนักเรียนตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม การจัดกิจกรรมตามแนวทางอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา กิจกรรมเวรสี กิจกรรมจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน กิจกรรมทาบุญ วันสาคัญทางศาสนา การสวดมนต์หน้าเสาธง นาหลักไตรสิกขามาอบรมและปฏิบัติกับ
นักเรียน (ศีล สมาธิ ปัญญา) การนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน การบูรณาการหลักธรรมสู่สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
จิตใจ ส่งผลให้ นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มี ส่วนร่วมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามความเหมาะสม มีระเบียบวินัย มีมารยาท เคารพกฎ กติกา
มีความรับผิดชอบ มีความสุภาพเรียบร้อย มีพฤติกรรมดีขึ้น มีสมาธิในการเรียนมากขึ้น มีความสุข สนใจการ
เรียนดี ลดปัญหาที่เกิดขึ้นให้น้อยลงได้
8. สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและ
พัฒ นาส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ โรงเรียนได้กาหนดคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ไว้ในวิสัยทั ศน์และมี
โครงการกิจกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปีทุกปีการศึกษา เช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โครงการจูงมือน้องตามรอยพ่อ เธอคือแรงบันดาลใจ กิจกรรมการเรียนวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ โรงเรียน
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้พลังงานทดแทน โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมวิจัยพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง กิ จกรรมชุม นุมกิ จกรรมโครงงานคุณธรรม กิจ กรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม โครงการคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา กิจ กรรมวิถีพุท ธ โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกาหนด
พฤติกรรมเชิงบวกที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นและส่งเสริมให้ ทุกคนปฏิบัติ กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ อบรมทุกเช้า
และสุดสัปดาห์ รวมทั้งนักเรียนจัดทาโครงงานคุณธรรมทุกปีการศึกษา ส่งผลให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค์เป็นกิจ กรรมที่ครู ผู้ป กครอง ผู้เ กี่ยวข้องร่วมมือกั นปฏิบัติจ นเป็นกิ จ กรรม
ประจาปีการศึกษาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง นักเรียนมีพฤติกรรมดี
ขึ้น นักเรียนมีคุณธรรมมากขึ้น นักเรียนตระหนักเห็นความสาคัญในการปฏิบัติตนเป็นคนดี โรงเรียนได้รับการ
ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดี ชุมชนให้ความร่วมมือสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา รวมทั้ง
โรงเรียนได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ บรรจุโครงการต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสถานศึกษา
เช่น ดาเนินโครงการคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมให้
นัก เรียนมี คุณธรรม 12 ประการ กิจ กรรมวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดการเรียนรู้ และแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โครงการส่งเสริมการดาเนินงานสภานัก เรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย นักเรียนได้รับการ
รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจาปี 2561
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ปลูกฝัง พัฒนา ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการอบรม
สั่งสอนอย่างเสมอภาคกัน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบ
วินัย ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ มีกิจกรรมคุณธรรมทุกสัปดาห์และทุกชั้น เชิญวิทยากรพระสงฆ์มาให้
ความรู้ พ ร้ อ มฝึ ก ปฏิ บัติ การจั ด กิ จ กรรมวั น แม่ แห่ ง ชาติ เพื่อ สร้า งความตระหนัก ในการเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมวันวิสาขบูชาเพื่อฝึกจิ ตใจที่สงบ โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ การ
ประกวดมารยาทไทย กิจกรรมรักษาศีล กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมจิตอาสา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านยาเสพติด มีก ารจัดกิ จกรรม /ค่ายส่งเสริม คุณธรรม และ
ค่านิยมที่ พึงประสงค์ให้นัก เรียนอย่างต่อเนื่อง โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน ส่ง ผลให้สถานศึกษามีจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อ ง เพื่อ พัฒนาส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนนักศึกษา โรงเรียน/นักเรียน พัฒนาและแก้ไขปัญหาเองได้
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ โครงการโรงเรียนดีวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมให้
นัก เรียนมี คุณธรรม 12 ประการ กิจ กรรมวันส าคัญ ทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดการเรียนรู้และแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง โครงการส่งเสริมการดาเนินงานสภานัก เรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นาชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับปฐมวัย นักเรียนได้รับการ
ปลูกฝัง พัฒนา ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ที่ดีอย่างต่อเนื่ อง มีการอบรม
สั่งสอนอย่างเสมอภาคกัน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนา คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง มีระเบียบ
วินัย ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9. สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความสะอาดให้เหมาะสมเอื้ออานวยต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึกต่อส่วนรวมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรม คือ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน จัดเวร
รับผิดชอบตามจุดต่าง ๆ และมีการรายงานความสะอาดทุกเช้า มีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สวยงามร่มรื่น สะอาดและน่าอยู่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ มีต้นไม้รอบอาคารร่มรื่นสวยงาม สะอาด มี
ลานธรรมสาหรับปฏิบัติกิจกรรม ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องการงานสอนเศรษฐกิจพอเพียง มีวิทยากรให้
ความรู้เรื่อง 5 ห้วงชีวิต โรงเรียนเน้นการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนห้องเรียน ห้องส้วม ปลูกฝังให้
นักเรียนรักความสะอาด โดยการให้นักเรียนทาความสะอาดเองมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม โรงเรียนสวยด้วยมื อเราการมี มาตรการประหยัดน้า ประหยัดไฟฟ้า ส่งผลให้
โรงเรียนสะอาด นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเสริมสร้าง
คุณธรรม นักเรียนและคณะครูมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีส่วนร่วมในการทากิจ กรรมด้านคุณธรรม
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรม อัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียน นักเรียนได้รับความรู้ และ
นาไปปฏิบัติ โรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนนักเรียนอยู่โรงเรียนอย่างมีความสุข นักเรียนขยันมาเรียนการ
ขาดเรียนในแต่ละวันน้อยมาก
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สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรม คือ การพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ การส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้น้าอย่าง
ประหยัด ไม่ดื่ม น้าอัดลม ทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้รักโรงเรียนเหมือนบ้าน ซึ่งเริ่มตั้งแต่อนุบาล การวาง
รองเท้าให้เป็นที่เป็นทาง ทาความสะอาดอาคารห้องเรียนให้สะอาดปลอดภัย กิจกรรมความสะอาดเป็นมงคล
ชีวิต เช่น การแต่งกายสะอาด ห้องเรียนสะอาด ห้องน้าสะอาด ห้องเรียนสะอาด โรงเรียนสะอาด ใจสะอาด
ต้นไม้ พูดได้ การจัดลานธรรม การติดป้ายนิเทศด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ในห้องเรียน ห้องสมุ ด มุม นิเทศ
คุณธรรม ส่งผลให้โรงเรียนเป็นแหล่งในการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด สงบ เหมาะสม และเอื้ออานวย
กับการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรม คือ การเข้าแถวซื้ออาหาร ฝึกมารยาทการกิน การอยู่ ร่วมกัน การทาความ
สะอาดห้องน้า การรักษาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ กิจกรรม Zero West การปลูกต้นไม้ การปล่อยปลาในวัน
สาคัญ ส่งผลให้บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่ มรื่น สดชื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน รวมทั้ง การทาห้องเรียนและ
สถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนเป็นแห่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สถานศึกษามีการพัฒนาส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการสร้างคุณธรรมจริยธรรม คือ การพัฒนาอาคารและสถานที่ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดลานธรรม การจัดหมวดหมู่ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กิจกรรมห้าห้องชีวิต ส่งผลให้อาคารสถานที่ภายในห้องเรียนและภายนอกห้อ งเรียน
สะอาด เรียบร้อย นักเรียนมีความสุข
10. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเริม หรือแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จากชุมชน หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ สถาบันทาง
ศาสนา ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด ได้แก่
1. การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง
2. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน/พื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่
3. วัด/สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
4. หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น อบต. อบจ. เป็นต้น ได้บูรณาการการทางานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
5. การบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานเชิงพื้นที่
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด ได้แก่
1. พระสงฆ์ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ จากวัดและสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่ตารวจ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ “อบรมกิจกรรมครู D.A.R.E เพื่อส่งเสริมปลอด
อบายมุข ห่างไกลยาเสพติด”
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
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4. องค์การ/หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่ วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบล/กอ.รมน.จัง หวัดสิง ห์บุรี /โรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบล/สานัก งานขนส่งจังหวัด /หน่วยงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด สานักพระพุทธศาสนา
จังหวัด เป็นต้น
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด ได้แก่
1. ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดและสถานธรรมต่าง ๆ
ในพื้นที่
2. หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล /การส่งตารวจมาสอน
วิธีการดาเนินชีวิตในสังคม การจราจร ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การเคารพกฎหมาย และระเบียบสังคม/ อบต.
กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดาเนินชีวิตที่เหมาะสมของวัยรุ่น/สถานีอนามัยให้ความรู้เรื่องเพศ/ศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/หน่วยงาน กอรม. /รพสต.อสม. เป็นต้น
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัด ได้แก่
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ชุมชนในพื้นที่
2. วัด/สถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น สถานีตารวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อบต.
อบจ. เป็นต้น
11. สถานศึกษาเคยได้รับรางวัล / การยกย่อง จากผลงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่น่าภาคภูมิใจ
ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
2. โล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากโครงการจูงมือน้องตามรอยพ่อ
3. โล่และเกียรติบัตร “โครงการจูงมือน้องตามรอยพ่อ” ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานต้นแบบดีเด่น
ระดับประเทศโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 5” จากมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
4. รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับเหรียญทอง ด้านกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “การบูรณา
การน้ากับคุณค่าความเป็นมนุษย์” จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
5. เหรียญทองระดับ ภาค (ตัวแทน) การประกวดสื่อ การสอนศีล ธรรม (DVD เรื่องสั้น ) ระดั บ
ประถมศึกษา งานมหกรรมส่งเสริมศีลกรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” จากกระทรวงศึกษาธิการ
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7. รางวัล เหรียญทองแดง โครงการค่ายเยาวชน คนรุ่นใหม่ ใจคุณธรรม จากสานัก งานบริห าร
ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 3
8. รางวัล สถานศึ ก ษาสีข าวปลอดยาเสพติด และอบายมุ ข ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และกระทรวงศึกษาธิการ
9. โรงเรียนดีเ ด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
10. โล่รางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
1. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา รุ่นที่ 4
2. รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับจังหวัด
3. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนน้องนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
4. ได้รับเกียรติบัตร โดยผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา” ปี พ.ศ. 2559
5. ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาคประเภทโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ประจาปี 2560
6. ได้รับเกียติบัตรรางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานขยะ ขยะ ขยะ การประกวดโครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อ “เยาวชนไทย ทาดี ถวายในหลวง” ดีเด่น ประจาปี 2560
7. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ระดับประเทศ
8. ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
9. ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ เป็นโรงเรียนประชาธิปไตย
10. ชนะเลิศโครงการรัก ชาติ ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
1. กิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี ระดับประเทศ รับโล่ห์องคมนตรี 2 ปีซ้อน เป็นความดี 5 ประการ คือ
สะอาด มีระเบียบ สมาธิ สุภาพ ตรงต่อเวลา
2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวัน
การศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2560
3. รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2560
4. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
5. ได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาพอเพียงที่ มีผลการปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ ประจ าปี 2560 ศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
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6. ผู้บริหาร ได้รับเกียรติบัตรเครือข่ายต้นแบบและปฏิบัติงานอย่างมีส่วนร่วมแบบ 3 ประสานได้ประสบ
ความสาเร็จดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับประเทศ
ปี 2561
7. รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2560
8. รางวัลปฏิบัติธรรมดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โครงการเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2554
9. รางวัลสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านลูกเสือ ยุวกาชาดดีเด่น เนื่องในวันการศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2558 จากสักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษา
ตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น
1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนปลอดขยะยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จาก สพป.ชัยนาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560
2. รางวัล โรงเรียนคุณธรรมชั้นเยี่ยมโครงการเสริม สร้ า งคุณธรรมนาความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพีย ง
ปีการศึกษา 2551
3. รางวัล สถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ในการรักษาศีล 5 ตามแนวทาง
วิถีพุทธและปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ โครงการโรงเรียนดีมีคุณธรรม ประจาปี 2559
4. สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัด จาก สพป.ชัยนาท
ร่วมกับธนาคารออมสิน
5. ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม เช่น รางวัลสถานศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ในการ
รักษาศีล 5 ตามแนวทางวิถีพุทธ และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ โครงการโรงเรียนดีมีคุณธรรม
6. รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับธนาคารออมสิน
7. รางวัลโรงเรียนพระราชทานชมเชย ระดับภาค
8. รางวัลเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม เรื่อง อ่านเพื่อรู้ สู่วินัย ใฝ่พอเพียง ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่
9. รางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรม มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3 , ป.4-6 ในงานศิลปหัตถกรรม
ปีการศึกษา 2555-2558
12. สถานศึกษามีอุดมคติ เป้าหมาย หรือจุดเน้นในการสร้างให้นักเรียน เป็นคนดี เก่ง มีความสุข และสามารถนา
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจาวัน ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึ ก ษาในจั งหวั ดลพบุ รี มี จุ ดเน้ นในการสร้ างนั ก เรี ย นให้ เ ป็น คนดี คนเก่ ง มี ค วามสุ ข ที่
หลากหลาย อาทิเช่น
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1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้ปกครองโดยยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์
เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยที่ดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดีและยกระดับจิตใจให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
2. เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยการจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม สอดคล้องกับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคุณธรรมและทักษะอื่นตามศักยภาพ
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศเพือ่ ให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. พึ่ งพาตนเองได้อย่างเข้ม แข็ง และยั่งยืนด้วยการบริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมสอดคล้องต่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
จริงเพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งความสามารถของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ
8. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางคุณธรรม วิชาการ การกีฬาและทักษะต่าง ๆ
ตามศักยภาพ
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
10. ส่ง เสริมการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบริหารสถานศึก ษาและจัด
การศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าเข้มแข็งและยั่งยืน
สถานศึ กษาในจังหวัด สิงห์ บุรี มี จุ ดเน้นในการสร้า งนั ก เรี ยนให้เ ป็น คนดี คนเก่ ง มี ความสุข ที่
หลากหลาย อาทิเช่น
1. การน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยัง่ ยืน
2. ดาเนินการตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือจัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
3. กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด
4. เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใช้ชีวิตพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแสดงหาความรู้ตลอดชีวิต
โดยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักแผ่นดินถิ่นวีรชน ดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ
6. จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7. จัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
8. การนาหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ กระบวนการคิด และ
ด้านพัฒนาจิตใจ นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
9. เป็นแหล่งผลิตคนดี ภายใต้อัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม คือ “มีวินัย ไร้สิ่งเสพติด มีจิตอาสา”
สถานศึกษาในจั งหวัดอ่า งทอง มี จุดเน้นในการสร้างนัก เรียนให้เ ป็นคนดี คนเก่ ง มี ความสุข ที่
หลากหลาย อาทิเช่น
1. การสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขเกี่ยวข้องกับครูเป็นการบริหารจัดการเป้าหมาย
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2. สร้างคนดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นอาชีพ” ผู้บริหารและบุคลากร เน้นการอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์และเสียสละ มีความฉลาด รู้จักคิดพิจารณาไตร่ตรอง
อย่างมี เหตุผล มี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มี ทักษะความสามารถด้านกีฬา และมี ทั กษะด้านวิชาชีพ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบสัมมาอาชีพ ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสามควรแก่ฐานะตนเอง
3. ให้นักเรียนมีจิตสานึกในค่านิยม 12 ประการ
4. มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
5. เน้นให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีความคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีเหตุผล
6. ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา และศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย
7. เน้นในการสร้างให้นักศึกษาเป็นคนดี เก่ง มีความสุขและสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจาวัน
8. เกิดความตระหนักมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ได้
โดยการที่ได้รับข่าวสารใดๆ มาให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง ข่าวสารนั้น ๆ
9. ให้มี ความรู้ ดาเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพียง คุณธรรม จริยธรรม ให้กั บ
นักศึกษาเพื่อนาความรู้ไปปรับใช้กับการดาเนินชีวิต
สถานศึกษาในจังหวัดชั ย นาท มี จุ ดเน้ นในการสร้างนัก เรียนให้เ ป็นคนดี คนเก่ ง มี ความสุข ที่
หลากหลาย อาทิเช่น
1. เน้นให้เป็นคนดีมีจิตสาธารณะ
2. เน้นความรับผิดชอบ
3. เน้นความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
4. การสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียน
5. นาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
6. นาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปใช้
7. การสร้างแรงจูงใจ ให้เห็นถึงความสาคัญในการสร้างพฤติกรรมนักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
8. การดาเนินงานต้องต่อเนื่อง สม่าเสมอ บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นกั เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติตนปลูกฝังเป็นลักษณะนิสัย และกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
9. ผู้เรียนมีสุขภาพของนักเรียนให้มีร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดีงาม
13. ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา และหลังจากสถานศึกษาได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้ว ได้ผล
ซึ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 2 พบว่า
สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรี สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และมี
การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น
1. ขาดการปรึกษาร่วมกันของทุกภาคส่วน สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยการปรึกษากันโดยมีผู้แทนจาก
โรงเรียนรวมทั้งตัวแทนศาสนาและชุมชน ส่งผลให้เกิดโครงงานคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ
2. ขาดการกาหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ล ะฝ่ายให้ชัดเจน สถานศึกษาแก้ ปัญหาโดยการกาหนด
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ครอบคลุมและชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติรับทราบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายชัดเจน
และสามารถปฏิบัติโครงงานโรงเรียนคุณธรรมบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. ขาดการเก็บข้อมูลหลักฐานและปัญหาอุปสรรคก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และหลัง
ดาเนินการ สถานศึกษาแก้ไขปัญหาโดยการเก็บข้อมู ล รูปภาพ และปัญหาอุปสรรคก่อนดาเนินการ ระหว่าง
ดาเนินการ และหลังดาเนินการ ส่งผลให้เห็นพัฒนาการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม
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4. ขาดการประชุมหารือทา AAR อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยมีการประชุมหารือท า
AAR อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้เกิดการทบทวนหลังการปฏิบัติงานและนาผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขในการดาเนินโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษาต่อไป
5. ขาดการตั้งงบประมาณสนับสนุนการทาโครงงานคุณธรรมของนักเรียน สถานศึกษาแก้ปัญหาโดย
การตั้งงบประมาณสนับสนุนการทาโครงงานคุณธรรมของนักเรียน
6. นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาเรื่องการหย่าร้างของผู้ปกครอง นักเรียน
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเท่าที่ควร ในชุม ชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาด หลังจากสถานศึกษา
ดาเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเปลี่ย นแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมต่อไป สถานศึกษาอยากให้หน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ดูแลปัญหายาเสพติดระบาดในชุมชน
7. บางครั้งนักเรียนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและในหน้าที่ที่ โรงเรียนมอบหมายให้ท า
เนื่องจากทางครอบครัวของนักเรียนบางคนค่อนข้างตามใจ นักเรียนไม่ทาการบ้าน งานบ้าน และมีนิสัยใช้เงินฟุ่มเฟือย
8. กระแสสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทาให้นักเรียนให้ไปใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในทางไม่สร้างสรรค์
9. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การแต่งกาย ปัญหา คือ นักเรียนมักจะแต่งกายไม่ เรียบร้อย
ปล่อยชายเสื้อหลุดออกนอกกางเกง หรือแต่งกายไม่ตรงกับวันที่ทางสถานศึกษากาหนด ครูแก้ปัญหาโดยการ
อบรม ตักเตือน ชื่นชมยกย่องนักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบให้เป็นตัวอย่างแก่นักเรียนทั่วไป
มีการเสริมแรงบวกมอบรางวัลให้กับนักเรียนทาให้นักเรียนตระหนัก กระตือรือร้น ที่จะทาความดีต่อไป
10. นักเรี ยนบางส่ วนยังไม่ ค่อยมี มารยาทในเรื่ องของการพู ด จาซึ่ งเกิ ดจากความเคยชิ นจากการ
ใช้ชีวิตในแต่ละครอบครัว ครูแก้ปัญหาโดยการอบรม ตักเตือน ยกตัวอย่าง และจัดทาโครงงานด้านคุณธรรม เช่น ยิ้มใส
ไหว้สวย อ่อนน้อมค่อมหลัง พูดดีฟังเพราะเสนาะหู ให้กับนักเรียนเป็นต้น เพื่อช่วยฝึกฝนมารยาทให้กับเด็ก
สถานศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น
1. บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกั เรียนจานวนมาก ครอบครัวมีความแตกต่างกันในด้าน
การดูแล อบรม สั่งสอน ความประพฤติและมารยาททางสังคม ครูบางส่วนไม่ให้ความสาคัญในการดูแลนักเรียน
โรงเรียนได้ดาเนินการดูแลแก้ไขปัญหา ผ่านโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยมีการกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียน
มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประพฤติปฏิบัติ 3 ประการ ประกอบด้วย
1. ความซื่อสัตย์ 2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียง โดยกาหนดพฤติกรรมเชิงบวก เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตนและส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันจัดทาโครงงานคุณธรรม เพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียน
2. นักเรียนมีพื้นฐานต่างกันมาทุกสังคมต่างกัน ฐานะความเป็นอยู่พื้นฐานปัจจัยชีวิตที่ต่างกัน และ
การอบรมหลอมรวมวิถีชีวิตของนักเรียนให้มีความเข้าใจกันและมี ความเอื้ออาทรต่อกันท าได้ยาก เพราะมี
พื้นฐานจริยธรรมต่างกัน สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยการทาโครงการเยี่ยมบ้าน เป็นโครงการที่ครูจะได้มีความ
เข้าใจว่าพื้นฐานชีวิต ฐานะ และความต้องการของนักเรียนแต่ละคน มีอะไรบ้าง
3. โครงการวิถีพุทธ เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม หลังจากการแก้ปัญหาแล้ว
ผู้เรียนมีความเข้าใจตัวเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาได้ในระดับปานกลาง และต้องพัฒนาต่อไป
4. นักเรียนขาดระเบียบวินัย โรงเรียนได้จัดทาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดระเบียบวินัยของนักเรียน ผลที่ได้คือ นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น เช่น การเข้าแถวรับของ การวาง
รองเท้าอย่างเป็นระเบียบ การไม่พูดคุยกันในโรงอาหารและห้องประชุม
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5. กรรมการสถานศึก ษา ผู้ป กครอง ชุมชน ขาดความเข้าใจในความร่วมมื อเพื่อสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยการใช้โครงการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึก ษา ผู้ป กครอง และชุม ชนเพื่อแก้ ปัญ หา ผลลัพธ์ที่ ได้คื อ กรรมการสถานศึก ษา
ผู้ปกครอง และชุมชน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น
สถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สถานศึก ษามีปัญ หาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และมีการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น
1. นักเรียนบางส่วนมาโรงเรียนสาย เข้าห้องเรียนช้า นักเรียนขาดจิตสานึกเรื่องความพอเพียงใช้
โทรศัพท์ในกิจกรรมที่ไม่ใช่การเรียนมากเกินไป สถานศึกษาแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมอบรมโครงการคุณธรรมใน
โรงเรียน สิ่งที่พบ คือ นักเรียนมาร่วมกิจกรรมดี นักเรียนให้ความร่วมมือดี นักเรียนมีเจตคติที่ดี
2. เด็กนักเรียนพึงปฏิบัติตนไม่สม่าเสมอในการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อาจจะดีมากในช่วงที่มี
การจัดกิจกรรม สถานศึกษาแก้ปัญหา โดยในปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
3. งบประมาณที่ตอ้ งใช้จานวนมาก สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยการขอรับบริจาคจากผูท้ ี่มจี ิตศรัทธา
4. นักเรียนส่วนหนึ่ง เป็นชนเผ่า ซึ่ง นับ ถือผี บางครั้ง ก็ ไม่ส นใจสิ่ง ที่ โรงเรียนจัดให้ หลัง จากการ
ดาเนินงานแล้ว ทาให้นักเรียนว่าง่าย สอนง่าย มีพฤติกรรมดีขึ้น รู้จักให้และเสียสละมากขึ้น
5. ในส่วนของ กศน. ในการจัดกิจกรรม/โครงการ จะมีปัญหาเรื่องเกณฑ์ ระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่เอือ้ ต่อ
การจัดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒนาผู้เรียน เช่น การจัดหาวิทยากรที่ มีความรู้ ความชานาญในการสอนเสริมวิชาหลัก
เบิกค่าสอนได้ชั่วโมงละ 200 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก จึงทาให้หาวิทยากรได้ยาก
สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาท สถานศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น
1. สภาพครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก เด็กอยู่กับปู่ย่าตายาย ขาดการเอาใจใส่
ไม่มีใครอบรม ทาให้ยากต่อการปลูกฝัง
2. นักเรียนมีการทะเลาะกัน แต่ครูตัดสินปัญหาอย่างรอบคอบ นักเรียนบางคนอาจไม่ตั้งใจเรียนและ
ขาดเรียนบ่อย แต่ครูประจาชั้นได้ติดตามดูแลจนปัญหาหมดไป นักเรียนขาดระเบียบวินัย แต่โรงเรียนได้มีการ
แก้ไขอย่างสม่าเสมอ ปัจจุบันนัก เรียนนักเรียนในโรงเรียนฯ มีชื่อเสียงที่ดี ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่ง
ลูกหลานมาเรียนมากยิ่งขึ้น ก็เกิดจากผลของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนผู้ปกครอง ช่วยกัน
แก้ไขและส่งเสริมจนเป็นผลที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง
3. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีภาระงานมากไม่ค่อยมีเวลาอบรม สั่งสอนเท่าที่ควร สถานศึกษา
จึงมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ไม่ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือ คือ หลังจากอบรม ประชุม ชี้แจง
เยี่ยมบ้านผู้ปกครองแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีขึ้น
4. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเพิ่มขึ้น
แต่บ างส่วนซึ่ง เป็นปัญหาพื้นฐานด้านครอบครัว พ่อแม่ ไปทางานต่างถิ่น ทิ้ งบุ ตรหลานอยู่กั บปู่ย่า ตายาย
บางครั้งถูกตามใจมากเกินไป จากความรักของปู่ย่า ตายาย ทาให้เกิดข้อบกพร่องในการดาเนินชีวิตประจาวัน
หรือบางครอบครัวยากจนไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลาน ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้านาสมัยไปมาก ทา
ให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เสียเวลาโดยไร้ประโยชน์ ทาให้มีผลเสียเกิดขึ้นตามมาต่อเนื่อง
5. ผู้ปกครอง รัก ตามใจในทางที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การใช้เงิน ไม่ฝึกเรื่องความรับผิดชอบ และ
กฎระเบียบ เป็นต้น สถานศึกษาแก้ปัญหาโดยการประชุมผู้ปกครอง ใช้เครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนทั้งระดับชั้น
เรียนและระดับโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ ผลดีที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม
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สิ่งที่สถานศึกษาต้องการได้รับการช่วยเหลือ มีดังนี้
1. จากการที่ครูมีภาระงานมากการที่จะมาดูแลให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามที่ต้องการตลอดเวลา
คงไม่ได้ 100% อยากให้มีหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือบ้าง
2. ต้องการความร่วมมือ การให้ความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานต่างๆ สู่
ผู้ปกครองนักเรียน

3. ต้องการให้มีข้อมูลสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีป่ ระชุมความสาเร็จ เพือ่ จะได้การศึกษา
ดูงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดาเนินงาน
4. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ในการ
จัดการศึกษา เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
5. งบประมาณที่เพียงพอ
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 การสรุปผลการดาเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
1. ปัญหาของผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่เกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
1.1) ข้อจากัดเรื่องระยะเวลา ทรัพยากร และความไม่พร้อมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยส่งเสริม สนับ สนุนให้โรงเรียนจัดกิ จกรรมที่ช่วยให้การขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมฯ ให้กั บ
นักเรียนเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การประสานความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ปัญหาของครอบครัวนักเรียน
เป็นต้น
1.2) ปัญหาในการเลือกใช้รูปแบบกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึก ษา และนักเรียน ยังขาดความชัดเจนในเชิงรูปธรรม
หรือไม่สามารถสร้างผลลัพธ์อันพึงประสงค์ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมฯ ให้เกิดขึ้นจริงได้
1.3) ปัญหาความยุ่งยาก ซับซ้อนและละเอียดอ่อนในบางเรื่อง เช่น การสร้างวินัย การปลูกฝัง
ความรับ ผิดชอบ จิตสาธารณะ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อน/พัฒนา อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลที่
ชัดเจนในระยะยาว จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้
1.4) การขับเคลื่อนและส่งเสริม ด้านคุณธรรมจริยธรรมฯ ปัจ จุบันยังขาดการติดตามและ
ประเมินผลเชิงประจักษ์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในสถานศึกษา
1.5) ปัญหาพหุวัฒนธรรม ในสังคมปัจจุบันจึงส่งผลต่อความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และวิถี
ชีวิตประจาวัน จึงส่งผลให้เกิดข้อจากัดในการจะปรับเปลี่ยนแนวคิด /มุมมอง ในการถ่ายทอดคุณลักษณะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียนในสถานศึกษา
2. สถานศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาแก้ไ ขปัญหาเกี่ย วกับ
คุณธรรมจริย ธรรม ค่า นิย มหรือคุณลักษณะอั นพึง ประสงค์ข องผู้บริหาร ครู อาจารย์ แ ละบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา และมีผลการดาเนินงาน สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
สถานศึ ก ษาในพื้ นที่ เ ขตตรวจราชการที่ 2 ส่ว นใหญ่ มี ก ารดาเนิน การจั ดกิ จ กรรม/โครงการ
เพื่อขับเคลื่อนระบบคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา
โดยผ่านดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
2.1) จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ให้นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ ถูกต้องดีง าม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการโรงเรียนสุจริ ต โรงเรียนดีวิถีพุทธ รวมทั้ง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรรยาบรรณ
วิชาชีพของครู ฯลฯ
2.2) การน้อมนาเอาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
บริหารจัดการในโรงเรียน อันประกอบด้วย การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา เพื่อนามาใช้ในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือก็จะนาไปขายเพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน เป็นต้น
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2.3) การนิมนต์ครูพระเข้ามาสอนในโรงเรียน เช่น การให้ครูพระช่วยสอนในเรื่องของการ
นั่งสมาธิ การสวดมนต์ การเทศน์สอนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การกตัญญูรู้คุณบิดามาร ดาครูอาจารย์
ให้นักเรียนรู้โทษของการทาบาป ให้รู้จักการเกรงกลัวต่อบาป เป็นต้น
2.4) การให้รางวัล/เกียรติบัตร/การยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู นักเรียน ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น/โลห์ต่าง ๆ
ซึ่งจากการดาเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีกาลังในการ
สร้างคุณงามความดี ครูมีกาลังใจในการทางาน นักเรียนมีความตระหนักในการทาความดีและอยากที่จะทา
ความดีต่อไป
3. สถานศึกษาได้มี การจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา และได้ผลดังนี้
3.1 สถานศึกษาจัดทาแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคลื่อนกิจกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่ได้ถูกหลงลืม มีการขับเคลื่อนตลอดเวลาและต่อเนื่อง ทั้งการสอดแทรกไว้ในสาระ
การเรียนรู้ ชีวิตประจาวัน และกิจกรรมของสถานศึกษา
3.2 นัก เรียนได้น้อมนาหลัก ธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ส่งผลให้ได้รับการยกย่องชมเชย ทาให้มีขวัญและกาลังในการทาความดี มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง ผู้ปกครอง/ชุมชน มีความภาคภูมิใจ
3.3 สถานศึกษา ครู และนักเรียน มีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็ นที่ประจักษ์ จนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มากมาย ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด
3.4 นักเรียนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น เป็นเด็ก
ดีมีมารยาท รู้จักกาลเทศะ สามารถเป็นแกนนาและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น
4. จากการดาเนินกิจกรรม/โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและ
แสดงออกถึงการเป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม จาแนกเป็น 11 ด้าน สรุปโดยสังเขป ดังนี้
4.1) การตรงต่อเวลา กล่าวคือ นักเรียนมีการเข้าแถวหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันโดยไม่
ต้องใช้สัญญาณ นักเรียนมาเรียนทันเวลาและเข้าเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกาหนด ส่งการบ้านหรืองานที่ได้
มอบหมายตามกาหนดเวลา และนักเรียนมาเรียนสายลดลง
4.2) มีวินัยใฝ่ใจการเรียนรู้ กล่าวคือ นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการมีวินัยใฝ่ใจการ
เรียนรู้ เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนจะร่วมกิจกรรมชุมนุม ร่วมกิจกรรมบันทึก ความดี/
รักการอ่าน/สร้างนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ผลการเรียนดีขึ้นเมื่อเทียบกับระดับโอเน็ตปีที่ผ่านมา นักเรียน
ได้รับรางวัลเรียนดีทุกๆปี การร่วมกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต การนั่ งสมาธิก่อนเข้าห้องเรียนในเวลาเช้า การ
ร่วมกิ จ กรรมโรงเรียนสุจ ริต กิจ กรรมการเรียนรู้ การค้นคว้า การท ารายงาน ร่วมกิ จ กรรมเวที คนเก่ ง
ห้องสมุดมีชีวิต การแข่งขันทักษะทางวิชาการ โครงงานคุณธรรม “วินัยติดดาว” นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
มีความตั้งใจเรียนมากขึ้นมีรางวัลให้กับเด็กเรียนดี สนุกกับการเข้าค่ายวิชาการ ร่วมกิจกรรมเสริมด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่โดดเรียน สนใจหาความรู้ด้วยตนเอง เข้าห้องสมุดมากขึ้นซึ่งดูจากแบบบันทึกการ
เข้าใจบริการห้องสมุด
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4.3) มีความรับผิดชอบ โดยนักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความรับ ผิดชอบ
เช่น ทุ ก คนรู้ ห น้าที่ ของตนเอง มี ความรับ ผิดชอบงานและเอาใจใส่ต่อ งานที่ ได้รับ มอบหมาย มี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและส่วนรวม นักเรียนส่งงานและเข้าเรียนตรงเวลา ก่อนทิ้งขยะจะมีการคัด
แยกขยะก่อนทาให้โรงเรียนมีความสะอาดขึ้น ดูแลรับผิดชอบเวรรักษาความสะอาดประจาวันของตนเอง
รับผิดชอบเขตสี/เขตบริการ ของตนเอง รับผิดชอบงานต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย คือ การบ้าน หรือสิ่งที่ครูให้
ทา ตรงตามกาหนดเวลา นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รู้จักการแบ่งปัน /มีความ
เมตตา/กรุณา/โอบอ้อมอารีมากขึ้น และช่วยเหลืองานคุณครูในการดูแลน้อง ๆ ได้
4.4) มีเมตตากรุณา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณา เช่น นักเรียน
ร่วมกันหารายได้ช่วยเหลือคนชรา ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ มีคุณธรรม มีเมตตาต่อผู้อื่น พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ลดลง ช่วยเหลืองานครูและช่วยเหลือผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ การรับน้องอนุบาลเข้าห้องเรียนในตอน
เช้า/พี่ดูแลน้องเวลาทากิจกรรมต่าง ๆ มีจิตอาสา มีน้าใจชอบช่วยเหลือ การร่วมบริจาคสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนช่วย
เพื่อนในห้องเรียน พี่ช่วยน้อง ไม่ทาร้ายเพื่อน/น้อง การทะเลาะกันน้อยลง รักและสามัคคีกันมากขึ้น รวมถึง
การเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา การแสดงออกด้านจิตสาธารณะ การบริการและชุมชน ซึ่งจะต้อง
บันทึกไว้ในแบบการทาความดีของนักเรียน
4.5) กตัญญูกตเวทิตา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา เช่น
นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะจัดกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ มีความตั้งใจที่จะประหยัด
เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ การช่วยเหลืองานพ่อแม่ ร่วมกิจกรรมไหว้พระในบ้านก่อนมาโรงเรียนและกลับจาก
โรงเรียน นักเรียนตระหนักถึงการตอบแทนผู้มีพระคุณ นักเรียนเคารพบิดามารดา ครู อาจารย์ เชื่อฟังพ่อแม่
ครู และญาติผู้ใหญ่ การเทิดทูนสถาบันวันครู นักเรียนรักและแสดงให้เห็นว่ามี การดูแลบุพการี มีสัมมาคารวะ
ต่อผู้มีพระคุณ เข้าร่วมกิ จกรรมการกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ส่งผลให้ครอบครัว
มีความรักความอบอุ่นมากขึ้น และผู้ปกครองมีความภาคภาคใจในตัวบุตรหลาน
4.6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ เช่น ร่วมกิจกรรมรักการอ่าน ห้องสมุดยามเช้า ทาให้นักเรียนมีนินัยรักการอ่านมากขึ้น การเล่น
กีฬา/แข่งขันกีฬา การเล่นดนตรี ทาให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรมต่างๆ
ได้แก่ ชมรมส่งเสริมอาชีพ กิ จกรรมนวดเพื่อสุขภาพ/นวดแผนโบราณ ตัดผม การเพาะเห็ด การท าขนม
ห้องเรียนพอเพียงเพื่ อเป็นการเสริมรายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้
กิจกรรมหนูทาได้ กิจกรรม 1 ชั้น 1 อาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนคิดโครงการ ทาสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จากสิ่งของที่
เหลือใช้ โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง การนั่งสมาธิ สวดมนต์ รวมถึงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
4.7) ปลอดอบายมุขห่างไกลยาเสพติด นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ ปลอด
อบายมุขห่างไกลยาเสพติด เช่น การร่วมกิจกรรมกีฬาพาเพลิน โรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว กิจกรรมเยาวชนรุ่น
ใหม่ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนรู้จักพิษภัยของยาเสพติดมากขึ้น การร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิต
สาธารณะเพื่ อให้นักเรียนไม่หมกมุ่นกั บยาเสพติด ร่วมกิจกรรมครูแดร์ ส่งผลให้นักเรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด
เฝ้าระวัง และห่างไกลยาเสพติดมากขึ้น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โครงการ
To be Number One นักเรียนเข้าใจและป้องกันตนเองจากยาเสพติด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ลด เลิก ละ ยาเสพติด
นักเรียนได้เรียนรู้จากโทษของยาเสพติด และเป็นหูเป็นตาให้กับโรงเรียน รวมถึงปริมาณผู้สูบบุหรี่ลดลง
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4.8) ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่ไม่หมกมุ่นเรื่องเพศ เช่น
การเล่นกีฬาพาเพลิน เห็นถึงโทษของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การอบรมป้องกั นการตั้งครรภ์ก่ อนวันอันควร
กิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์ ร่วมกิจกรรมวัยใสใส่ใจดนตรี มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องเพศซึ่งส่งผลให้พฤติกรรม
เสี่ยงลดลงได้ การแนะแนว ร่วมกิจกรรม To be Number One นักเรียนเชื่อฟังคาที่ครูอบรมสั่งสอน มีความ
กตัญญูต่อบิดามารดา รวมถึงกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตน
สมวัย และรับรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นหากดาเนินชีวิตด้วยความประมาท
4.9) นอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ
เป็นผู้ที่มีความนอบน้อม มีมารยาทไม่ก้าวร้าว สุภาพเรียบร้อย เช่น นักเรียนประกวดมารยาทไทยได้รั บ
เกียรติบัตรชนะเลิศและได้รับการยกย่องจากชุมชน นักเรียนมีมารยาทเรียบร้อยมากขึ้น นักเรียนพบคุณครู /
ผู้ใหญ่จะหยุดยกมือไหว้อย่างนอบน้อม มีพฤติกรรมอ่อนน้อมพูดจาไพเราะมีความประพฤติดี ร่วมกิจกรรม
น้องไหว้พี่และส่งเสริมการไหว้ นักเรียนเคารพคุณครู นักเรียนมีพฤติกรรมนอบน้อมมีมารยาทไม่ก้าวร้าว
สุภาพเรียบร้อย เดินผ่านผู้ใหญ่ค้อมหลัง มีสัมมาคารวะมากขึ้น
4.10) สามัคคี นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามัคคี เช่น การแข่งกีฬา การเล่น
กีฬา กีฬาสีสัมพันธ์ กิจกรรมหนึ่งห้องหนึ่งความดี หนึ่งห้องหนึ่งผลผลิต การแบ่งกลุ่มสีทาความสะอาดเขต
พื้นที่รับผิดชอบ การทางานเป็นทีม กิจกรรมประชาธิปไตยสร้างวินัย กิจกรรมลูกเสือ -ยุวกาชาด การเข้าค่าย
ลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันทากิจกรรมด้วยความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้าใจนักกีฬามากขึ้น
4.11) มีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบต่อสถานศึกษา เช่น การอนุรัก ษ์และพัฒ นาสิ่งแวดล้อม ทางานจิตอาสาเก็ บขยะรอบบริเ วณ
โรงเรียน ร่วมการไม่ทิ้งขยะ ทิ้งขยะลงถัง ทาให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อตกลง
ของโรงเรียน ช่วยกันทาความสะอาดเพื่อให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดกิจกรรมธนาคารขยะ
และสอนเรื่องศิลปะจากเศษวัสดุ การช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน นักเรียนให้ความร่วมมือใน
การทางานกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง กิจกรรม 5 ส. กิจกรรมเขตบริการ รับผิดชอบต่อตนเองและ
สถานศึก ษา มีก ารประหยัดน้า ประหยัดไฟ เห็นคุณค่าของทรัพยากรในสถานศึก ษา รัก และหวงแหน
สถานศึกษาของตนเอง มีจิตสาธารณะ
5. นักเรีย นในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาส่งเสริมเกี่ย วกับความซื่ อสัตย์ สุจริต และความ
รับผิดชอบต่ อตนเองและส่วนรวม (จิตสาธารณะ) รวมทั้งมีจิตอาสาและกล้า แสดงออกอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมมากมายและหลากหลาย
เกี่ ยวกั บ การพั ฒ นาส่ง เสริม เกี่ ยวกั บ ความซื่อสัตย์ สุจ ริตและความรับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
โดยโรงเรียนได้กาหนดเป็นแผนการปฏิบัติงานประจาปีของสถานศึกษา ดาเนินโครงงานคุณธรรม นักเรียน
ร่วมกันกาหนดโครงงานที่แก้ปัญหาในชั้นเรียน และร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ “ความดีที่อยากทา
กาหนดกิจ กรรมยกย่องชมเชยผู้ที่ เก็บ ของมี ค่าและส่ง คืนเจ้าของและได้รับคาชมเชย กิจ กรรมจิตอาสา
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน บันทึกความดี กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยและจิตอาสา ดาเนินการโดยนักเรียน
ส่ว นหนึ่ ง ที่ ป ฏิ บั ติห น้า ที่ มั ค คุเ ทศก์ น้อ ยและจิ ต อาสาในการท าความดีซึ่ ง จะปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ในวั นหยุ ด
การบาเพ็ญประโยชน์ พัฒนาโรงเรียน วัด โครงการวิถีพุทธ การส่งเสริมประชาธิปไตย การณรงค์ก่อนการ
เลือกตั้ง กิจกรรมจิตสาธารณะ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน การช่วยเหลือทาความสะอาดพื้นที่
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โรงเรียน ช่วยทาสีรั้วโรงเรียน ทาความสะอาดวัด ช่วยบริการน้าในงานศพ กิจกรรมจิตอาสาเยียวยาผู้สูงวัย
กิ จ กรรมศู น ย์ ซ่ อ มเพื่ อ สร้ า งชุ ม ชน ร่ ว มด้ ว ยช่ ว ยประชาชน การย้ อ มผ้ า และจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ที่สถานศึกษาดาเนินการ ส่งผลให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม
มีจิตสาธารณะรวมทั้งมีจิตอาสาและกล้าที่แสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเวลาและสถานที่ รู้จัก
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม ได้การทางานเป็นทีม การบริหารจัดการและการแบ่งงานกันทา รู้จักการ
มอบหมายงานและการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนเรียนรู้การอยู่ ร่วมกันในสังคมได้
อย่างสงบและมีความสุข
6. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือ สนับสนุน พัฒนา ส่งเริม หรือแก้ไ ขปัญหาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน จากชุมชน หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ
สถาบันทางศาสนา ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
6.1) วัด/สถานปฏิบัตธิ รรม โดยพระสงฆ์ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและ
แก้ ไขปั ญ หาด้ า นคุ ณธรรม จริ ยธรรม เช่น การออกค่ าย กิ จ กรรมเนื่อ งในวัน ส าคั ญ ทางพุ ท ธศาสนา
การส่งเสริมกิจกรรทาบุญในชุมชน ท้องถิ่น หมู่บ้านศีล 5 เป็นต้น
6.2) หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิเช่น อบต. อบจ. เป็นต้น ได้บูรณาการการ
ทางานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมวัน
สาคัญในเทศกาลต่าง ๆ ประจาปี เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมในช่วงประเพณี
ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
6.3) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานเชิง
พื้นที่ โดยเฉพาะการส่ง เสริมให้เกิ ดคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึก ษา จากการทางานร่วมกันเพื่อไปสู่
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น โครงการรณรงค์ต่อต้านภัยจากยาเสพติด กิจ กรรมลูก เสือ
ยุวกาชาด กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวัย การบริจาคโลหิต เป็นต้น
7. สถานศึ ก ษาเคยได้ รั บ รางวั ล /การยกย่ อ ง จากผลงานดี เ ด่ นด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
7.1) รางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนา (รุ่นต่าง ๆ)
7.2) โครงการ/กิ จ กรรม ประกวดโรงเรียนและนัก เรียนดีเ ด่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ระดับจังหวัดหรือเขตพื้นที่
7.3) รางวัล แบบอย่ า งการจั ดกิ จ กรรมต้ นแบบสถานศึก ษา เพื่ อ ส่ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม จิตสาธารณะ วิถีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาความดีในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล เป็นต้น
7.4) รางวัลยกย่อง/ชมเชย จากการประกวดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่มีการนา
หลักธรรมคาสอนทางศาสนามาปรับใช้ เช่น โรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนศีล 5 โรงเรียนวิถี
พุทธ โรงเรียนสุจริต เป็นต้น
7.5) รางวั ล เพื่ อ มอบเป็นขวัญและก าลังใจให้กั บสถานศึก ษา ผู้บ ริหาร ครู นัก เรียน จาก
องค์กรต่าง ๆ หน่วยงานเชิงพื้นที่เป็นผู้มอบ อาทิเช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น
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8. สถานศึกษามีอุดมคติ เป้าหมายหรือจุดเน้นในการสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข
และสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน สรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
8.1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สอดคล้องต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
การตั้งเป็นเป้าหมายหลักและวัดประเมินผลผู้เรียนจากผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการตาม
กรอบระยะเวลาของแผนงาน
8.2) การกาหนดเป้าหมายและแผนดาเนินการเพื่อฝึกวินัยและการอยู่ในระเบียบปฏิบัติอันดี
งามของผู้เรียน ผ่านกระบวนการที่เกี่ยวกับลูกเสือ ยุวกาชาด
8.3) สถานศึกษาได้วางแผนและกาหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ตามพันธกิจของโรงเรียน (ที่สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการของภาครัฐ )
การประสานสัมพันธ์กับชุมชนเหล่านี้ เป็นต้น ผ่านเทคนิคการวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบและแบบ
ประเมินผลความสาเร็จแต่ละกิจกรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา
8.4) การมุ่งเน้นให้ใช้กิจกรรมทางศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ที่จะ
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยการควบคุมดูแลของผู้บริหารและครูร่วมกัน วัดหรือสถานปฏิบัติธรรม อาทิ
เช่น การสวดมนต์สรภัญญะ การฝึกคุณลักษณะของผู้เรียนอันพึงประสงค์ จิตสาธารณะ การฝึกสมาธิ การ
เรียนรู้หลักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นต้น
8.5) สถานศึกษาใช้รูปแบบกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงามประจาท้องถิน่ โดย
กาหนดให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมสานสัมพันธ์กับชุมชน มีการประกวดและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและ
ก าลั ง ใจในการสร้า งนัก เรี ยนให้เ ป็ นทั้ ง คนเก่ ง คนดี และมี ค วามสุ ข ตามเป้ าหมายเชิง นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างคุณธรรมจริย ธรรม ค่า นิย ม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข อง
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา และหลังจากการดาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วเกิดผลลัพธ์
ในปัจจุบัน ซึ่งสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้
2.1 ปัญหาและอุปสรรค
1) ความไม่พร้อมของสถานศึกษาในบริบทเรื่องต่าง ๆ เช่น นัก เรียนมีจ านวนมาก
และมาจากพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกัน จึงเกิดปัญหาในช่วงเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าร่วม
กิจ กรรม/โครงการ ครูบ างส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญ เกี่ ยวกั บส่ง เสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ข้อจากัดด้านงบประมาณ เป็นต้น
2) พื้นฐานครอบครัวของผู้เรียนเกี่ยวกับความแตกต่างด้านค่านิยม ความเชื่อ จึงส่งผล
ให้ไม่ตระหนักถึงความสาคัญในการส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
3) บริบทสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ของผู้เรียนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าร่วมและปฏิบัติตาม
กิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ เช่น การขาดระเบียบวินัยของ
ผู้เรียน การใช้ Social media ของผู้เรียนยังไม่สร้างสรรค์และไม่เกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นต้น
2.2) หลังจากการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรม/โครงการ
1) ในภาพรวมประมาณ 85% ขึ้นไปของผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมการแสดงในทางที่ดีขึ้น (พิจารณาจากคะแนนประเมิน
รายบุคคลเรื่องจิตพิสัยและรายงานผลการติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนภายหลังการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม
กิจกรรม/โครงการ)
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2) ในภาพรวมประมาณ 25% ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมการแสดงออกในทางที่ไม่ชัดเจนว่าดีขึ้นหรือยังคงเดิม อาทิ
เช่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเฉพาะระเบียบวินัยและระเบียบปฏิบัติในสถานศึกษา ขาด
สมาธิ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้การประชุมระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครองและครูเพื่อทาความเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้นและวางแผนเพื่อดาเนินกิจกรรม/โครงการทั้งในและ
นอกชั้นเรียน โดยมี การบูรณาการการทางานร่วมกั บชุมชนพื้นที่อย่างยืดหยุ่นและเกื้ อกูล กันตามกรอบ
เป้าหมายของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ เช่น โครงการวิถีพุทธ โครงการเยี่ยมบ้าน เป็นต้น
2.3 ) สถานศึกษาขอรับการสนับสนุน
1) จากการที่ครูมีภาระงานมากการที่จะมาดูแลให้นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตาม
ที่ต้องการตลอดเวลาคงไม่ได้ 100% อยากให้มีหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือบ้าง
1. ต้องการความร่วมมือ การให้ความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานต่างๆ สู่ผู้ปกครองนักเรียน

2. ต้องการให้มีข้อมูลสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ทีป่ ระชุมความสาเร็จ
เพื่อจะได้การศึกษา ดูงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการดาเนินงาน
3. บุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดงี าม สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
4. งบประมาณที่เพียงพอ
 ข้อเสนอแนะ
1. การถอดบทเรียนเพื่อส่งเสริมการวางกรอบทิศทางการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
สถานศึกษาในพื้นที่
2. ครูมีภารกิจในการเรียนการสอนมาก ดังนั้นในเรื่องของงานบริหารทั่วไป ธุรการ งานการเงิน
และอื่นๆ ควรมีอัตรากาลังเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระครูอาจารย์ ซึ่งครูจะได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรได้รับการกระตุ้นให้ตระหนักในการขับเคลื่อนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษาให้มากขึ้น จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการวางรูปแบบกิจกรรม/โครงการที่สามารถ
สร้างผลลัพธ์ไปสู่ผู้เรียนในระยะยาวและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
4. รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจว่าไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องของการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงกระทรวงเดียวเท่านั้น ทุกคนทุกหน่วยงานต้องมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกัน เพราะการพัฒนาบุคคลจะเริ่มต้นตั้งแต่สถาบัน
ครอบครัวเป็นสาคัญ
5. ควรมีข้อมูลสถานศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ ประสบความสาเร็จ เพื่อจะได้การศึกษา
ดูงานและตัวอย่างในการดาเนินงาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1755/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
แบบติดตามผลการดาเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา
รายชื่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ (ศธจ. สพป. สพม. อศจ., กศน.จังหวัด)
รายชื่อคณะทางาน

รายชื่อคณะสนับสนุนการตรวจ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายฯ
เขตตรวจราชการที่ 2
1. คณะสานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประกอบด้วย
1.2 นายวิระ แข็งกสิการ
รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 2
1.3 นายผจญ มุกดา
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
1.4 นางสาวปราณี น้อยโฮม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.5 นางสาวฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.5 นางกนกวรรณ บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.6 นางสาวธิรดา บัวตูม
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
3. คณะสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย
3.1 นางวิภา
รักงาน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
3.2 นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
3.3 นางกุลยา
สะอาดม่วง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
3.4 นายพิทักษ์
สุริยะ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
3.5 นางวันเพ็ญ ศิริคง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3.6 นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. คณะสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัด
5. คณะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
6. คณะสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด
7. คณะสานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด
8. สถานศึกษาในสังกัด สช.

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
ดร.ดิศกุล
นายวีระ

เกษมสวัสดิ์
แข็งกสิการ

นายผจญ

มุกดา

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตาแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 2
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

รวบรวมข้อมูล
นางฉันทนา สกุลเกตุรุ่งเรืองดี
นางกนกวรรณ บุญมาสุข

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

วิเคราะห์และเขียนรายงานการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
นางกนกวรรณ บุญมาสุข

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ออกแบบปก
นางเบญจวรรณ เกสรศักดิ์

นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

