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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้บูรณาการ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่        
1) พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา 2) อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน         
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาใน
รูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) และ 4) อบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนาโครงงาน     
สู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง” ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน อีกทั้งยังตอบสนองมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)  

บัดนี้ การด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นแล้ว กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ “บูรณาการ
การนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษา พร้อมทั้งแจ้งให้ศึกษานิเทศกแ์ละผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานโครงการจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
และ ขอบคุณ นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ได้จัดท าเอกสารรายงาน
เล่มนี้ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นฐานข้อมูลส าคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนางานการจัดการศึกษาได้ในโอกาสต่อไป 
 
 
 

                                           (นายไพโรจน์  เดชะบุญ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
                                           14 พฤศจิกายน 2562 
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การด าเนินงานโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ใช้วงจรควบคุมคุณภาพ 
( Deming  Cycle) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ ๑)  วางแผน
และเตรียมการ ( Plan ) ๒) ด าเนินงานตามแผน ( Do ) ๓) ประเมินผลการอบรม ( Check ) และ    
๔) รายงานผลการอบรม ( Act ) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 88 โรงเรียน 1 สาขา 
ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่       
1) แบบสอบถามการด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  2) แบบ
ประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 3) สอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมที่
มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนาโครงงาน
คุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
1.  ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

1.1  ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏว่า   
ทุกด้านมีผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านกายภาพ
(ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.73)  ด้านการเรียน
การสอน (ค่าเฉลี่ย 3.71)  ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ (ค่าเฉลี่ย 3.65)  และ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
วิถีพุทธ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามล าดับ 

1.2 ผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ในภาพรวมมีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 
ระดับประเทศ จ านวน 19 โรงเรียน  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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1.3 ผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562  พบว่าในภาพรวมมีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับ
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จ านวน 15 โรงเรียน  

1.4  ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศ
ปีการศึกษา 2562  ของโรงเรียนในสังกัด จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 27 โรงเรียน    
รวมนักเรียนผู้ให้ข้อมูล จ านวน 542 คน พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า    
ส่วนใหญ่มีคุณลักษณะด้านการรักษาศีล 5 มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.69) รองลงมาคือ คุณลักษณะ    
ด้านการประหยัดอดออม (ค่าเฉลี่ย 2.51) ส่วนคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีน้อยที่สุด    
(ค่าเฉลี่ย 2.32) 

2. ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน  

2.1  ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม และการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการอบรม พบว่า 

2.1.1 ครูฝึกปฏิบัติวางแผนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  Active  Learning ในกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการงานอาชีพ 

2.1.2 ครูวิชาการสามารถ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
ของหลักสูตรต้านทุจริตเพ่ือประยุกต์ในห้องเรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC:Professional Learning Community) 

2.2 ผลที่ได้จากการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ วัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้า  
รับการอบรมการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและ
ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวม มีความคิดเห็นด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 84.41  

ส าหรับความคิดเห็นที่ได้จากประเด็นค าถามปลายเปิด สรุปได้ดังนี้ 

2.2.1 เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นว่าควร   
บูรณาการเข้าไปในหลักสูตร โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หรือสามารถบูรณาการได้ทุกสาระ ทุกกิจกรรม เพราะเป็นหลักสูตรที่ดีมีประโยชน์มาก ง่าย ไม่ยุ่งยาก 
มีความเหมาะสมอย่างยิ่งถ้าน าไปใช้จริงกับผู้เรียน ปลูกฝังตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งครู
วิชาการต้องน าไปขยายผล อีกทั้งต้องน าไปใช้เเละจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่อง เพราะเป็นลักษณะการ
ปลูกฝังในเชิงคุณธรรมและคุณลักษณะที่จ าเป็น ต้องใช้เวลาในการสอนเพ่ือการปลูกฝังจึงจะเห็นผล
ความส าเร็จในระดับถาวร และควรบังคับให้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้จัดการเรียนการสอนจริงจัง  

2.2.2 ความต้องการรับการพัฒนา ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นว่า ต้องการให้มี
การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควรเพ่ิมเติมในเรื่องการเขียนแผนการสอนแบบ Active learning     
อย่างเข้ม เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และควรเพ่ิมเวลาเป็น 2 วัน ต้องการให้มี Coaching เป็นพ่ี
เลี้ยงให้ค าแนะน า นอกจากนี้ควรไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ 
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หรือเป็นแบบอย่างเกี่ยวกับการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ อีกทั้งต้องการให้จัดอบรมให้แก่ครู
ทุกคน เพราะจะได้มีความเข้าใจตรงกัน 

3. ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  

ครูผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ  (Pop-Up Book)         
มีองค์ความรู้และสามารถจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือสามมิติ ( Pop-up Book) ที่มีเนื้อหาสาระด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน และสามารถน าไปใช้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สามารถจัดท าสื่อ 
Pop-Up Book การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน โดยการสอดแทรกความรู้เชิงปลูกฝังคุณธรรม ข้อคิดจากนิทาน Pop-Up Book ในเรื่องที่อ่าน 
และสามารถน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 

4.  ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการพัฒนาโครงงานสู่โครงงานคุณธรรม      
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”  

ครูและนักเรียนผู้ เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ       
ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทยท าดี     
ถวายในหลวง” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเป็น   
รายข้อ ปรากฏว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้าอบรม ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม และ สามารถน าความรู้ไปจัดท าโครงงานคุณธรรมต่อที่โรงเรียนของตนเองได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) เท่ากัน ส่วนประเด็น สามารถน าความรู้ไปขยายผลหรือบอกต่อให้เพ่ือนๆ ท าได้ และ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
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  หน้า 
ค าน า  ก 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ข-ง 
สารบัญ  จ-ฉ 
สารบัญตาราง  ช-ซ 
บทที่ 1  บทน า 1 
 ความส าคัญและความเป็นมา 1 
 วัตถุประสงค์ 2 
 ขอบเขตของการรายงาน 3 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4 
บทที่ 2 วิธีด าเนินงาน 5 
 วางแผนและเตรียมการ ( Plan : P ) 5 
 ด าเนินงานตามแผน ( Do : D ) 6 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

ที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
6 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าหลักสูตรต้านทุจริต 
         ศึกษาลงสู่ห้องเรียน” 

11 

 กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตสื่อส่งเสริม 
         คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบ 
         หนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  

14 

 กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ต่อยอดการพัฒนาโครงงาน 
         คุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี  
         ถวายในหลวง”   

17 

 ประเมินผลการอบรม ( Check : C ) 22 
 รายงานผลการอบรม ( Act : A )   23 

 

 

สารบัญ 
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  หน้า 
บทที่ 3 ผลการด าเนินงาน 24 
 ๛ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

       ที่ชว่ยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
24 

 ๛ตอนที่ 2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตร 
       ต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 

37 

 ๛ตอนที่ 3 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรม 

       จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ 
       (Pop-Up Book)  

41 

 ๛ตอนที่ 4 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการพัฒนาโครงงานสู่ 

       โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”  

43 

ภาคผนวก (ตัวอย่าง) การสะท้อนความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อ
ยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” 

45 

  
รายช่ือคณะท างาน 48 
  

 

สารบัญ (ตอ่) 
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ตารางท่ี  หน้า 
1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 ในภาพรวมทุกด้าน 

25 

2 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ด้านกายภาพ 

26 

3 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 

27 

4 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของ
โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 

28 

5 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ด้านการเรียนการสอน 

29 

6 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 4 ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ 

30 

7 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  
รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    

32 

8 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา  2562 

33 

9 ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
ระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 ปีการศึกษา 2562 ด้านการรักษาศีล ด้านการประหยัด อดออม 
และด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 

35 

 

 

สารบัญตาราง 
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ตารางท่ี  หน้า 

10 ผลการสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง  
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ลงสู่ห้องเรียน 

38 

11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการอบรม 
เชิงปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” 

43 

 

 

 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
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ความส าคัญและความเปน็มา 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean 
Thailand)” ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาธิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล โดยมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต(ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน) (CPI : Corruption Perception Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการ
ทุจริตเชิงรุก เพ่ือพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ  

การศึกษาข้อมูลองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) ได้
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เกี่ยวกับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2017 ปรากฏ
ว่าส่วนใหญ่ 2 ใน 3 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน ส าหรับประเทศที่ได้
อันดับหนึ่ง ได้แก่ นิวซีแลนด์ได้ 89 คะแนน ขณะที่ประเทศจากทวีปเอเชีย คือ สิงคโปร์ได้ 84 
คะแนน อยู่อันดับที่ 6 ส่วนประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับ 96 
จาก 180 ประเทศ (อ้างอิงแหล่งข้อมูลทีเ่ว็บไซต์) 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017) 

ส าหรับข้อมูลองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency international) ป ี
2018 องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ(Transparency International-TI)  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เมือง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี  โดยส านักข่าวต่างประเทศรายงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เปิดเผย
รายงานดัชนีการรับรู้การคอร์รัปชันโลก ปี 2561 ปรากฏว่า ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 1 คะแนน และจากการเรียงล าดับ 
ประเทศไทยได้ล าดับท่ี 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีความโปร่งใสมากที่สุด ได้แก่ 
ประเทศเดนมาร์ก ได้คะแนน 88 คะแนน  และเมื่อดูข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย พบว่า 
ประเทศนิวซีแลนด์ มีความโปร่งใสมากที่สุด ได้อันดับที่ 2 (ได้คะแนน 87 คะแนน) รองลงมาคือ 
ประเทศสิงคโปร์ ได้อันดับที่ 3 (ได้คะแนน 85 คะแนน)  
(อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เว็บไซต์ shorturl.at/jDOR6) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทย มีการคอร์รับชั่นเพ่ิมขึ้น  ซึ่ง 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ตั้งเปูาว่า คนไทย (ประเทศไทย) 

บทท่ี 1 
บทน า 
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จะต้องได้คะแนนเกินกว่าร้อยละ 50 ในปี 2564 และเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะผลักดัน
ให้ประเทศไทยติด 1 ใน 20 ประเทศ ที่มีภาพลักษณ์โปร่งใส  

ดังนั้น จึงเป็นที่มาให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ได้ร่วมมือกับ สพฐ. และ มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดท า “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” ขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปปรับใช้ และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น ในทุก
องค์กร/หน่วยงานทางการศึกษา ทั้งระดับ สพฐ. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนทหาร และ
โรงเรียนต ารวจ รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ๆ โดยให้ถือว่า เป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้อง
ช่วยกันท าตามบทบาทหน้าที่ เพ่ือปลูกฝังความเป็นคนดีให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก ปลูกจิตส านึกให้เป็น
เยาวชนคนดีของสังคม รู้จักคิกแยกแยะประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ มีความเชื่อว่า 
“การทุจริต แก้ได้ด้วยการสร้างคนให้รู้จักคิดแยกแยะเป็น”  

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความ
สลับซับซ้อนขึ้นไปเป็นล าดับ รวมถึงค่านิยมที่สร้างความแปลกแยก จนท าให้คนไทยไม่สามารถ
แยกแยะความถูก ผิด ดี ชั่วได้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการ
จัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด  ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และ การมีจิตสาธารณะ โดยเริ่ม
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน   

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญในการสร้างคนให้มีคุณภาพ และเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟ้ืนฟูคนในชาติ
ให้มีจิตส านึกที่ดีร่วมกัน ด้วยกลยุทธ์การสร้างคนคุณภาพและสังคมคุณธรรม ให้สามารถต้านทานต่อ
กระแสวัตถุนิยมในสังคมยุคปัจจุบัน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันจะน าไปสู่สังคมคุณธรรม    
จึงได้จัดท าโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา    
ภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น  

 
 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

2. เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

3. เพ่ือให้ครูมีความรู้และสามารถสร้างสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  
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4. เพ่ือให้ครูและนักเรียนมีความรู้และสามารถพัฒนาการจัดท าโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”  

 
 

ขอบเขตของการรายงาน 

๑. ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากร ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครู
ทุกคนทีร่ับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีการศึกษา 2562  

๒. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2562  

๓. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

3.1 มาตรฐานการบริหารโรงเรียนสุจริต 4 มาตรฐาน ประกอบด้วย 1) การบริหาร
วิชาการ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารงานทั่วไป และ 5) ผลลัพธ์
และภาพความส าเร็จ 

3.2 ตัวชีว้ัดอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย 1) 
ด้านกายภาพ 2) ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 3) ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   
4) ด้านการเรียนการสอน และ 5) ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ  

3.3 สื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือ
สามมิติ (Pop-Up Book) 

3.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้บริหารโรงเรียน คร ูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งการด าเนินงานกิจกรรมอ่ืน ๆ    
ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

2. พฤติกรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

3. ครูได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และสามารถ
น าไปขยายผลต่อยอดการพัฒนาให้แพร่หลายได้ 

4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในการด าเนินชีวิต 
ด ารงชีวิตโดยใช้หลักศาสนาเป็นฐาน และส่งผลถึงผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานอยู่
ในระดับท่ีดีขึ้น 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้โรงเรียนที่สามารถเป็น
ตัวอย่าง หรือ ต้นแบบด้านคุณธรรมจริธรรม โดยความร่วมมือจากทุกฝุาย 
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การด าเนินงานโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ไดใ้ช้วงจรควบคุมคุณภาพ 
( Deming  Cycle) เป็นแนวทางในการด าเนินงาน โดยมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.  วางแผนและเตรียมการ ( Plan : P ) 
๒.  ด าเนินงานตามแผน ( Do : D ) 
๓.  ประเมินผลการอบรม ( Check : C ) 
๔.  รายงานผลการอบรม ( Act : A )   

  

๑. วางแผนและเตรียมการ ( Plan : P ) 

๑.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
๑.๑.1 ศึกษานโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 
๑.๑.2 ศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1.1.3 ศึกษาสภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในปี 2561 ของโรงเรียน
ในสังกัด 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ตลอดจนนโยบายการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รายงานได้วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเตรียมการวางแผนด าเนินงาน 

๑.๒ วางแผนและเตรียมการ จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลในข้อ ๑ ผู้รายงานจึงได้
ด าเนินการวางแผนและเตรียมการ ดังนี้ 

บทท่ี 2 
วิธีด าเนินงาน 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

๑.๒.๑ จัดท าโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

1.2.2 เสนอขออนุมัติโครงการ 
๑.๒.3 แต่งตั้งคณะด าเนินงานโครงการ 
1.2.4 ประสานงานแจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  
1.2.6 ติดต่อประสานงานและแจ้งหนังสือเชิญวิทยากรภายนอก และประสานงาน

บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง 
1.2.7 เตรียมการเบิก–จ่ายงบประมาณ โดยการประสานงานกลุ่มบริหารการเงินและ

สินทรัพย์  
1.2.8 จัดท าเอกสารประกอบการอบรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการ

ด าเนินงานโครงการ 
 

๒. ด าเนินงานตามแผน ( Do : D ) 

การด าเนินงานโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562
ได้ด าเนินงาน 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถพีุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสวนา “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าท าได้ง่ายนิดเดียว” 
ผู้ด าเนินการเสวนา : ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ผู้ร่วมเสวนา        ๛นายศฤงคาร แปูนกลาง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปุาตาล 

             ๛นายนิเทศ ธาตุอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโรงวัว 
                      ๛นายสมนึก นาห้วยทราย ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีล้อม 
             ๛นางพรทิพย์  ใจเดช  ครูโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา 
             : นางสาวจตุพร ศิลาเดช ครูโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โรงเรียนพ่ีเลี้ยง และ

โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562  
โดย : นายกิตตภัช กนกธาดาสกุล  ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
พยาน : นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

              : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

    
 
 
 
 

 
 
 

ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรยีนวิถีพุทธชั้นน า 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562   

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ จ านวน 34 โรงเรียน ได้มาจากโรงเรียน
ที่สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนายกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ   
 

วิทยากร : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 

นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อ านวยการ 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มาเยี่ยม พบปะ พูดคุย 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจอ่านผลงานการเขียน
รายงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือส่งสมัครเข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ระหว่างวันที่ 26-27 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดศรีล้อม อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4      
เยี่ยมเยียน พบปะพูดคุย ให้ก าลังใจ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  
 
 

คลินิกวิถีพุทธ ต่อเนื่อง วันที่ 28  มิถุนายน 2562      
ณ ห้องท างาน ศึกษานิเทศก์  อาคาร 2 ชั้น (ชั้น 2) 

ตรวจอ่านผลงาน ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ด้วยเทคนิค Coaching & Mentoring อย่างเป็นกัลยาณมิตร 

คลินิกวิถีพุทธ (เคลื่อนที่) 
ต่อเนื่อง วันเสาร์ที่ 2๙  

มิถุนายน 2562             
ณ จุดอาหาร ห้างบิ๊กซี      
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่
ห้องเรียน” 

 

 
 

ด าเนินการระหว่างวันที่ 8- 9 กรกฎาคม 2562 แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ผู้เข้า
อบรมประกอบด้วย ครูวิชาการโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนบรรจุใหม่ รวมทั้งสิ้นจ านวน 110  คน  

ลักษณะกิจกรรมที่ด าเนินงาน   

1.  ให้ครูวิชาการโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและน าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบาย  

2.  ให้ครูฝึกปฏิบัติวางแผนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  Active  Learning ในกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการงานอาชีพ 

3. ฝึกปฏิบัติจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ของหลักสูตรต้านทุจริต
เพ่ือประยุกต์ในห้องเรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC : Professional Learning 
Community)   

 

 

วิทยากรหลัก : นางจุไร ภาโนชิต และ นายจ านงค์ โปธาเกี๋ยง  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  

ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) ให้แก่ครูที่สนใจและสมัครเข้ารับการ
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 40 คน ได้ด าเนินการในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562    
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันปุาสัก อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 

สร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของจัดท าสื่อส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบหนังสือสามมิติ 
 

  
 

ให้ความรู้น าสู่การลงมือปฏิบัติจริง : จัดท าสื่อส่งเสริมคุณธรรม 

รูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) 
  

   
 
 
 จัดท าหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) แบ่งวิทยากรพ่ีเลี้ยงไปประจ าในแต่ล่ะกลุ่ม ร่วมจัดท า
เป็นต้นแบบ และจะได้ช่วยเหลือเมื่อผู้เข้ารับการอบรมยังไม่เข้าใจในวิธีการท าสื่อขั้นตอนใด วิทยากร
พ่ีเลี้ยงจะช่วยแนะน า 
 
 

 
 

 

ขั้นตอนการกรีด ตัด แปะ ให้หนังสือดูมีมิติ 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 

 

 

 
ขั้นตอนการเรียงหน้าหนังสือ 

 
 

   
     

ขั้นตอนการเข้าเล่ม ท าปกให้สวยงาม 
 
 

 

  

 
 คณะครูผู้เข้ารับการอบรมได้มีองค์ความรู้และวิธีการในการจัดท าสื่อปฺอบอัพส่งเสริมคุณธรรม
ผู้เรียน ซึ่งสามารถน าไปใช้ผู้เรียนให้สามารถจัดท าสื่อPop Up การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องอ่ืนๆได้ 
อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสอดแทรกความรู้และปลูกฝังคุณธรรม ข้อคิด
จากนิทาน Pop-Up Bookในเรื่องที่อ่าน สามารถน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้เรียน
ไดเ้ป็นอย่างดี 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ : ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรม
น าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”   

ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”  ให้แก่โรงเรียนที่สนใจและสมัครเข้ารับ
การอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 15 โรงเรียน ผู้เข้าอบรมประกอบ ครู จ านวน 15 
คน และนักเรยีนโรงเรียนละ 4 คน รวม 60 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจ านวน 75 คน ได้ด าเนินการ
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสันปุาตอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 
       

 
 

  
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

ประธานเปิดการอบรม : นายเดช อนากาศ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

พิธีกร : นางสาวรสพร พรวนหาญ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๑๙ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
 
 

 
 

          

 
 
 
 
 

กล่าวรายงาน : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๐ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

“เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”   
 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
08.00-08.20 น. ผู้เข้าอบรมรายงานตัว/รับเอกสาร 
08.20-08.30 น. ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ  
08.30-09.00 น. พิธีเปิดการอบรม : เคารพสถาบันหลักของชาติ 

บรรยายพิเศษ โดย นายเดช อนากาศ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

09.00-09.30 น. กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ วทิยากร : นายยนต์ ม่วงโมด และคณะ 
09.30-10.30 น. กิจกรรมทบทวนและสะท้อนผลการจัดท าโครงงานคุณธรรม  

- แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 4 โรงเรียน และให้นักเรียนน าเสนอ
โครงงานคุณธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานผ่านมา ให้ข้อเสนอแนะ เติม
เต็ม 
- วิทยากรหลัก : นายยนต์ ม่วงโมด 
- วิทยากรประจ ากลุ่ม มีดังนี้ 
กลุ่ม 1 นางกิ่งกาญจน์  ค าวงศ์ปิน 
กลุ่ม 2 นางบุษกร สุริยา 

กลุ่ม 3 นางสาวรสพร พรวนหาญ 
กลุ่ม 4 นางสาวจตุพร ศิลาเดช 
กลุ่ม 5 นายประคอง พิไรแสงจันทร์ 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.45-12.00 น. กิจกรรมทบทวนและสะท้อนผลการด าเนินงานโครงงานคุณธรรม (ต่อ)  
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  
 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
 

เวลา เนื้อหา/กิจกรรม 
13.00-14.30 น. กระบวนการจัดท าโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี              

ถวายในหลวง” 
- บรรยายให้ความรู้ และ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
วิทยากรหลัก : นายประคอง พิไรแสงจันทร์ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม มีดังนี้ 
กลุ่ม 1 นางกิ่งกาญจน์  ค าวงศ์ปิน 
กลุ่ม 2 นางบุษกร สุริยา 

กลุ่ม 3 นางสาวรสพร พรวนหาญ 
กลุ่ม 4 นางสาวจตุพร ศิลาเดช 
กลุ่ม 5 นายยนต์ ม่วงโมด 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
14.45-16.00 น. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม 5 กลุ่ม น าเสนอโครงงานคุณธรรมในที่ประชุมใหญ่  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- วิทยากรเติมเต็ม 
- ตัวแทนครูและนักเรียนในแต่ละกลุ่ม พูดสะท้อนความรู้สึก 

ผู้เข้าอบรมประเมินผลการอบรม ในระบบออนไลน์ 
วิทยากร : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ และคณะ 

16.00-16.20 น. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานน าสู่การปฏิบัติระดับโรงเรียน 
- วางแผนการด าเนินงาน และ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
- ถาม-ตอบ ข้อสงสัย 

วิทยากร : นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ  
16.20-16.30 น. มอบนโยบาย/มอบหมายภารกิจ/พิธีปิดการอบรม  

โดย นายไพโรจน์ เดชะบุญ    
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 

หมายเหตุ  ตารางการอบรมนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

๓. ประเมินผลการด าเนินงาน ( Check : C ) 

การด าเนินงานโครงการ “บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้ประเมินผล ดังนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1. แบบสอบถามการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็น  
โรงเรียนวิถีพุทธ ผู้รายงานได้แต่งตั้งคณะทีมงานตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และวิเคราะห์ผลโดยการหาค่าทางสถิติ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2546, น.162)  
 

 เกณฑ์การแปลผล การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  
2546, หน้า 162) สูตรอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) = (4-1) = 3÷4 = 0.75     
จ านวนชั้น 4 
  ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 หมายถึง มีการปฏิบัติ/มีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนั้น 
                                         ในระดับดีมาก   
  ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 หมายถึง มีการปฏิบัติ/มีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนั้นในระดับดี  

 ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติ/มีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนั้นในระดับ 
                            ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 หมายถึง มีการปฏิบัติ/มีคุณลักษณะ/พฤติกรรมนั้นใน 
                                        ระดับน้อย  

 

  

 

 

 

ประชุม AAR คณะวิทยากรและคณะท างาน เพื่อสะท้อนผล
การด าเนินงาน หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมทุกครั้ง 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 
2562 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน ( Act : A ) 

หลังจากเสร็จสิ้นการด าเนินงานแล้ว ผู้รายงานและคณะท างานได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 
ตอนที่ 3 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา    

ภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  
ตอนที่ 4 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงาน

คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”    

เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดทราบ  

 

 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๔  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 
 
 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ“บูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ได้น าเสนอผล
การด าเนินงานเป็น  4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 
ตอนที่ 3 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมา-   

ภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  
ตอนที่ 4 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดการพัฒนาโครงงานสู่โครงงานคุณธรรม    

เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”  
 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ช่วยเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 

 ตอนที่ 1.1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562  

 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏผลดังตารางที่ 
1-6 

 

บทท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๕  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ในภาพรวมทุกด้าน  
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 ด้านกายภาพ 3.86 0.56 ดีมาก 
2 ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน 

และนักเรียน 
3.73 0.60 ดีมาก 

3 ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 3.65 0.70 ดีมาก 
4 ด้านการเรียนการสอน 3.71 0.64 ดีมาก 
5 ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 3.60 0.68 ดีมาก 
 รวมเฉลี่ย 3.77 0.47 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏว่า   
ทุกด้านมีผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติ อยู่ในระดับดีมาก โดยเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านกายภาพ
(ค่าเฉลี่ย 3.86) ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน (ค่าเฉลี่ย 3.73)  ด้านการเรียน
การสอน (ค่าเฉลี่ย 3.71)  ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ (ค่าเฉลี่ย 3.65)  และ ด้านกิจกรรมส่งเสริม
วิถีพุทธ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามล าดับ 

 เพ่ือให้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้น ผู้รายงานจึงขอน าเสนอผลการด าเนินงาน หรือผลการ
ปฏิบัติ โดยแยกเป็นรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด้านการเรียนการสอน และ ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ      
ซึ่งปรากฏผล ดังตารางที่ 2-6 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๖  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 2 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านกายภาพ 
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 4.00 0.00 ดีมาก 
2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 3.96 0.19 ดีมาก 
3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 3.92 0.26 ดีมาก 
4 มีพุทธศาสนสุภาษิต 3.85 0.41 ดีมาก 
5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 3.89 0.32 ดีมาก 
6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 3.89 0.32 ดีมาก 
7 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100% 3.94 0.23 ดีมาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.56 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติด้านกายภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณารายละเอียด    
ปรากฏว่า ทุกโรงเรียนจัดให้มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ และโดยส่วนใหญ่ มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติโดยจัดให้มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.96) รองลงมาคือ ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้า บุหรี่ในโรงเรียน 100 % (ค่าเฉลี่ย 3.94) ส่วน มีพุทธศาสนสุภาษิต มีการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.85)  

   



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๗  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 3 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหาร  
              โรงเรียนและนักเรียน 
 
ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 

 S.D. 
1 รักษาศีล 5 3.79 0.41 ดีมาก 
2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 3.85 0.36 ดีมาก 
3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณา

อาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก    
ไม่เหลือ 

3.74 0.44 ดีมาก 

4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และสิ่งของ 3.89 0.32 ดีมาก 
5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 3.72 0.45 ดีมาก 
 รวมเฉลี่ย 3.73 0.60 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติ ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดปรากฏว่า มีพฤติกรรมประหยัด  ออม ถนอมใช้เงินและสิ่งของ    
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม (ค่าเฉลี่ย 3.85) ส่วน มีนิสัยใฝ่รู้  
สู้สิ่งยาก มีผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.72) 

 

 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๘  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
ตารางท่ี 4 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 ใส่เสื้อสีขาว ทุกคน 3.81 0.52 ดีมาก 
2 ท าบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ 3.83 0.50 ดีมาก 
3 รับประทานอาหารมังสวิรัติ ในมื้อ

กลางวัน 
3.53 0.69 ดีมาก 

4 สวดมนต์แปล 3.64 0.48 ดีมาก 
 รวมเฉลี่ย 3.65 0.70 ดีมาก 

  

 จากตารางที่ 4 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติ ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดปรากฏว่า ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.83) รองลงมาคือ ใส่เสื้อสีขาว 
ทุกคน (ค่าเฉลี่ย 3.81) ส่วนการรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน มีผลการด าเนินงานหรือผล
การปฏิบัติน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.53) 

 

 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๒๙  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 5 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านการเรียนการสอน 
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน 
เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน 

3.68 0.51 ดีมาก 

2 บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ และ   
ในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

3.85 0.41 ดีมาก 

3 ครู พานักเรียนท าโครงงาคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3.72 0.49 ดีมาก 

4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

3.72 0.49 ดีมาก 

5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้า
ค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3.87 0.39 ดีมาก 

 รวมเฉลี่ย 3.71 0.64 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติด้านการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) เมื่อพิจารณารายละเอียด
ปรากฏว่า ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีผลการ
ด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.72) รองลงมาคือ มีการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่ม
สาระและในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.85) ส่วน บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน 
เช้า บ่าย ทั้งครู และนักเรียน มีผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติน้อยท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 3.68) 

 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๓๐  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 6 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนในสังกัด 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ 
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน 3.57 0.57 ดีมาก 
2 ไม่ ดุด่า นักเรียน 3.60 0.49 ดีมาก 
3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน 3.89 0.32 ดีมาก 
4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่น

ความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
3.83 0.42 ดีมาก 

5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึก
ความดี 

3.66 0.51 ดีมาก 

6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรม
ศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย 

3.30 0.72 ดีมาก 

7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุม
ทุกครั้ง 

3.68 0.51 ดีมาก 

8 มีครูพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 3.74 0.52 ดีมาก 
 รวมเฉลี่ย 3.60 0.68 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีผลการด าเนินงานหรือผลการ
ปฏิบัติด้านกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดปรากฏว่า ชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธงทุกวัน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.89) รองลงมาคือ 
โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ท าความดี (ค่าเฉลี่ย 3.83) ส่วน ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียนสอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย มีผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
3.30) 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๓๑  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

นอกจากนี้ จากการสังเคราะห์สรุปข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้วางแผนพัฒนาต่อยอดโดยจะจัดท าแผนงาน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนให้ชัดเจนขึ้น  พัฒนากิจกรรมดีเด่นการ
ส่งเสริมวิถีพุทธให้เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน จะน านักเรียนเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนและวัดให้
มากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักและร่วมด ารงรักษาวีถีชีวิตวัฒนธรรมตามแนวทางของชาวพุทธ 
และ จัดท าแผนงานและปฏิทินก ากับ ติดตาม นิเทศให้ความช่วยเหลือภายในโรงเรียนให้ต่อเนื่อง  

 

 ตอนที่ 1.2 ผลการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ตามอัตลักษณ์ 29 
ประการ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 

  1.2.1 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธที่สมัครเข้าร่วมการพัฒนาจ านวน 34 โรงเรียน และส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกระดับประเทศทุกโรงเรียน (จ านวน 34 โรงเรียน) ทั้งนี้ในภาพรวมระดับประเทศ มีโรงเรียน
ทุกสังกัดส่งผลงานโรงเรียนวิถีพุทธเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
ระดับประเทศ รวมทั้งสิ้นจ านวน 387 โรงเรียน แต่มีโรงเรียนผ่านการคัดเลือกรอบแรก จ านวน 128 
โรงเรียน และในจ านวนนี้เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 ได้เข้ารอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกจ านวน 24 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71 ของจ านวน
โรงเรียนที่ส่งผลงาน  
   ผลการประกวดรอบตัดสิน 100 รางวัล ระดับประเทศ ปรากฏว่าโรงเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน าระดับประเทศ รุ่นที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 โรงเรียน  
   จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
4 เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศมากที่สุด จากรางวัลจ านวน 100 
รางวัล โดยมีรายละเอียดโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ 
ปรากฏผลดังตารางที่ 7  

 
 QR code เอกสารอเิล็กทรอนิกส์ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๓๒  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
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ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางท่ี 7 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10  
              ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
              เชียงใหม่ เขต 4    
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
1 บ้านม่วงพ่ีน้อง สันป่าตอง 
2 วัดสามหลัง สันป่าตอง 
3 วัดท่ากาน สันป่าตอง 
4 วัดน้ าบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) สันป่าตอง 
5 บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) สันป่าตอง 
6 สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สันป่าตอง 
7 บ้านวังศร ี หางดง 
8 บ้านตองกาย หางดง 
9 บ้านสันผักหวาน หางดง 

10 บ้านปง หางดง 
11 บ้านดง หางดง 
12 บ้านหนองตอง หางดง 
13 วัดกองทราย สารภี 
14 วัดแม่สะลาบ สารภี 
15 วัดพญาชมภู สารภี 
16 ชุมชนวัดศรีค าชมภู สารภี 
17 หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง แม่วาง 
18 สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ แม่วาง 
19 วัดศิริชัยนิมิตร แม่วาง 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4            
มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ ในภาพรวม จ านวน 
19 โรงเรียน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ปรากฏว่า อ าเภอสันป่าตอง และ อ าเภอหางดง โรงเรียน
ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่นที่ 10 ระดับประเทศ มากที่สุด คือจ านวน 6 โรงเรียนเท่ากัน 
รองลงมาคือ อ าเภอสารภี 4 โรงเรียน ส่วนอ าเภอแม่วาง มีจ านวน 3 โรงเรียน (อ าเภอแม่วาง     
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า อยู่ก่อนแล้ว) 
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1.2.2 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562  

 

ตารางท่ี 8 ผลการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
              ปีการศึกษา  2562  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ 
1 วัดจอมทอง หางดง 
2 วัดช่างค า หางดง 
3 บ้านท้าวบุญเรือง หางดง 
4 บ้านแสนตอ หางดง 
5 บ้านน้ าแพร่ หางดง 
6 ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา สันป่าตอง 
7 กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สันป่าตอง 
8 บ้านแม่กุ้งหลวง สันป่าตอง 
9 ชุมชนวัดปากกอง สารภี 

10 บ้านปากเหมือง สารภี 
11 วัดเทพาราม สารภี 
12 วัดท่าต้นกวาว สารภี 
13 บ้านดอยหล่อ ดอยหล่อ 
14 วัดศรีดอนชัย ดอยหล่อ 
15 วัดห้วยแก้ว แม่วาง 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4            
มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม จ านวน 
15 โรงเรียน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ปรากฏว่า อ าเภอหางดง มีมากที่สุด จ านวน 5 โรงเรียน 
รองลงมาคือ อ าเภอสารภี 4 โรงเรียน ส่วนอ าเภอแม่วาง มีจ านวน 1 โรงเรียน (อ าเภอแม่วาง     
ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า อยู่ก่อนแล้ว) 
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1.2.3 ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า        
ปีการศึกษา 2562 

 
การประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปีการศึกษา 2562   

ผู้รายงานได้เก็บข้อมูลจากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศ จากโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ได้มาโดยการจับสลากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 จากจ านวน 52 โรงเรียน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 27 โรงเรียน รวม
นักเรียนผู้ให้ข้อมูล จ านวน 542 คน ใช้เครื่องมือแบบประเมินตนเอง มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประเมินพฤติกรรมบ่งชี้คุณลักษณะ 3  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
รักษาศีล  2) ด้านการประหยัด อดออม และ 3)  ด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 
   พฤติกรรมเชิงบวก    พฤติกรรมเชิงลบ 
  ท าทุกครั้ง  ให้คะแนน 4 คะแนน   ท าทุกครั้ง  ให้คะแนน 0 คะแนน 
  หลายครั้ง  ให้คะแนน 3 คะแนน   หลายครั้ง  ให้คะแนน 1 คะแนน 
  ท าบ้างไม่ท าบ้าง ให้คะแนน 2 คะแนน   ท าบ้างไม่ท าบ้าง ให้คะแนน 2 คะแนน 
  น้อยครั้ง  ให้คะแนน 1 คะแนน    น้อยครั้ง  ให้คะแนน 3 คะแนน 
  ไม่เคยท าเลย  ให้คะแนน 0 คะแนน  ไม่เคยท าเลย  ให้คะแนน 4 คะแนน 
 
 ส าหรับผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562 ด้านการรักษาศีล 
ด้านการประหยัด อดออม และด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก ปรากฏผลดังตารางที่ 9 
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ตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าระดับประเทศ  
               สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ปีการศึกษา 2562  
               ด้านการรักษาศีล ด้านการประหยัด อดออม และด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 
 
 
ที ่

 
โรงเรียน 

คุณลักษณะของนักเรียน 
การรักษาศีล 5 ประหยัดอดออม ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก 
 ̅ S.D.  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

1 บ้านเหล่าป่าฝาง 2.55 0.41 2.55 0.21 2.54 0.39 
2 วัดมะกับตองหลวง 3.18 0.52 2.57 0.48 2.17 0.45 
3 บ้านป่าตาล 3.39 0.51 2.89 0.53 2.74 0.41 
4 แม่วินสามัคคี 2.55 0.23 2.69 0.61 2.21 0.39 
5 วัดศรีล้อม 2.44 0.59 2.30 0.62 2.32 0.44 
6 วัดทุ่งศาลา 2.56 0.79 2.48 0.51 2.21 0.44 
7 บ้านสันป่าสัก 1.92 0.23 2.02 0.40 2.10 0.53 
8 บ้านดงป่าหวาย 3.16 0.10 3.28 0.21 3.18 0.29 
9 ไตรมิตรวิทยา 2.82 0.14 3.15 0.17 2.57 0.24 

10 วัดพระเจ้าเหลื้อม 2.49 0.55 2.01 0.47 2.06 0.33 
11 วัดพระนอนหนองผึ้ง 3.16 0.41 2.77 0.55 2.68 0.40 
12 บ้านห้วยส้ม 3.15 0.56 2.68 0.70 2.17 0.46  
13 วัดช่างกระดาษ 2.79 0.18 2.94 0.36 2.79 0.38 
14 บ้านหนองเต่า 3.13 0.52 2.59 0.59 2.35 0.38 
15 บ้านไร่ 2.46 0.38 2.04 0.43 2.00 0.24 
16 บ้านทุ่งหลวง 2.42 0.42 2.30 0.59 2.23 0.34 
17 บ้านห้วยข้าวลีบ 2.71 0.26 2.53 0.36 2.07 0.41 
18 บ้านฟ่อน 2.52 0.39 2.51 0.54 2.61 0.40 
19 วัดบวกครกเหนือ 2.47 0.46 2.19 0.52 2.10 0.40 
20 วัดเวฬุวัน 2.64 0.43 2.34 0.52 2.20 0.45 
21 วัดศรีดอนชัย 2.47 0.43 2.14 0.37 2.09 0.34 
22 วัดโรงวัว 3.11 0.39 2.27 0.48 2.25 0.36 
23 วัดศรีสว่าง 2.34 0.26 2.23 0.45 2.00 0.40 
24 บ้านสามหลัง 2.76 0.48 2.81 0.52 2.50 0.62 
25 บ้านร่องน้ า 2.50 0.40 2.25 0.57 2.11 0.32 
26 กรป.กลางอุปถัมภ์ 2.60 0.38 2.29 0.56 2.18 0.37 
27 บ้านห้วยตอง 2.42 0.25 2.86 0.50 2.30 0.42 

เฉลี่ย 2.69 0.39 2.51 0.47 2.32 0.39 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า  โดยภาพรวม นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าส่วนใหญ่มีคุณลักษณะ
ด้านการรักษาศีล 5 มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.69) รองลงมาคือ คุณลักษณะด้านการประหยัดอดออม 
(ค่าเฉลี่ย 2.51) ส่วนคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มีน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 2.32)  

เมื่อพิจารณาแยกรายโรงเรียน  พบว่า  
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตาล มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการรักษาศีล 5 มากที่สุด (3.39)   
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านดงป่าหวาย มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการประหยัดอดออม        

มากที่สุด (3.28) และมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะด้านการใฝ่รู้สู้สิ่งยาก มากที่สุด (3.18) เช่นกัน   
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ตอนที่ 2 ผลการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศกึษาลงสู่
ห้องเรียน 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 
ได้ด าเนินการจัดอบรมเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน รวมผู้เข้าอบรมท้ังสิ้นจ านวน 97 คน ดังนี้ 

รุ่นท่ี 1 จัดอบรมวันท่ี ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนในอ าเภอสารภี จ านวน  
17 คน โรงเรียนในอ าเภอหางดง จ านวน 22  คน และผู้บริหารโรงเรียนที่บรรจุใหม่ จ านวน 8 คน 
รวมทั้งสิ้นจ านวน 47  คน 

รุ่นท่ี 2 จัดอบรมวันท่ี  ผู้เข้าอบรมได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียนในอ าเภอแม่วาง จ านวน 
18 คน โรงเรียนในอ าเภอสันป่าตอง จ านวน 18  คน และ โรงเรียนในอ าเภอดอยหล่อ จ านวน 14  
คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 50 คน  

 
 
ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 

 
1. ผลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม และการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการอบรม พบว่า 

1.1 ครูฝึกปฏิบัติวางแผนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  Active  Learning ในกลุ่มสาระ  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและการงานอาชีพ 

1.2 ครูวิชาการสามารถ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning ของ
หลักสูตรต้านทุจริตเพ่ือประยุกต์ในห้องเรียนด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
(PLC:Professional Learning Community) 
 

2. ผลที่ได้จากการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)  
ผู้รายงานได้จัดท าเครื่องมือแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็น  

ของผู้เข้ารับการอบรม มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านปัจจัย 
2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลผลิต  

จากการส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตอบในระบบออนไลน์ ปรากฏว่ามี
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 80.41 ซ่ึงผลการประเมินปรากฏดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10 ผลการสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การอบรมเชิง 
                ปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน 
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ร้อยละระดับความคิดเห็น (จ านวนคน) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านปัจจัย      
1 การสื่อสารและการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้

ครูเข้ารับอบรมในครั้งนี้ 
54 
(42) 

37 
(29) 

9 
(7) 

0 0 

2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการ
อบรม 

41 
(32) 

45 
(38) 

11 
(9) 

3 
(2) 

0 

3 ความรู้ความสามารถในการสื่อสารของ
วิทยากร 

51 
(40) 

44 
(34) 

5 
(4) 

0 0 

4 ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของ
วิทยากร 

39 
(30) 

56 
(44) 

5 
(4) 

0 0 

 เฉลี่ย 46.25 45.50 7.50 0.75 0 
ด้านกระบวนการ      
5 การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning 
38 
(30) 

49 
(38) 

13 
(10) 

0 0 

6 การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้ในสถานศึกษา 

28 
(22) 

57 
(44) 

15 
(12) 

0 0 

7 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดแทรกกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

26 
(20) 

59 
(46) 

15 
(12) 

0 0 

8 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่
สอดแทรกกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

32 
(25) 

50 
(39) 

18 
(14) 

0 0 

9 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

42 
(33) 

48 
(37) 

10 
(8) 

0 0 

 เฉลี่ย 33.20 52.60 14.20 0 0 
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ตารางท่ี 10   (ต่อ) 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น (ร้อยละ) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านผลผลิต      
10 ความรู้ความสามารถในการน าหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษาไปขยายผลให้แก่ครูใน
โรงเรียน 

24 
(19) 

46 
(36) 

30 
(23) 

0 0 

11 การน าองค์ความรู้เรื่องหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปบูรณาการใช้ในห้องเรียน 

26 
(20) 

56 
(44) 

18 
(14) 

0 0 

12 ความสามารถในการบริหารจัดการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ใน
โรงเรียน 

26 
(20) 

49 
(38) 

24 
(19) 

1 
(1) 

0 

 เฉลี่ย 25.33 50.34 24.00 0.33 0 
 รวมเฉลี่ย 34.93 49.48 15.23 0.36 0 

 

 จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่ห้องเรียน  ในภาพรวม มีความคิดเห็น        
ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 84.41  
 
 นอกจากนี้ จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา โดยการใช้ประเด็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ       
ความต้องการรับการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 
 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พบว่า 

1.1 ควรบูรณาการเข้าไปในหลักสูตร เป็นสิ่งที่ดี มีความเหมาะสมอย่างยิ่งถ้าน าไปใช้
จริงก็จะได้ผลตามคาดหวัง โดยน าไปบูรณาการกับสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือ
สามารถบูรณาการได้ทุกสาระ ทุกกิจกรรม 

1.2 ควรน าไปใช้สอนกับผู้เรียน ปลูกฝังตั้งแต่อนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา 
1.3 ครูวิชาการต้องน าไปขยายผล แต่เนื้อหามีมาก เกรงว่าจะถ่ายทอดไม่ครบจึงอยาก

ขออนุเคราะห์เนื้อหาไฟล์จากวิทยากร 
1.4 เป็นหลักสูตรที่ดี มีประโยชน์มาก ง่ายไม่ยุ่งยาก และใช้ได้จริง เพ่ือสร้างความ

ตระหนักให้เกิดกับผู้เรียน จะได้ประพฤติตนถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาในสังคมสะดวก  
1.5 ควรน าไปใช้เเละจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพราะเป็นลักษณะการปลูกฝังในเชิง 
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คุณธรรมและคุณลักษณะที่จ าเป็น ต้องใช้เวลาในการสอนเพ่ือการปลูกฝังถึงจะเห็นผลความส าเร็จใน
ระดับถาวร 
 1.6 ควรบังคับให้เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อจะได้ด าเนินการลงไปสู่เด็กอย่างจริงจัง ต้อง
น าไปใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความสุขในการด ารงชีวิตในสังคม 
 1.7 เป็นการอบรมที่ดี สามารถน ามาปฏิบัติได้ในระดับโรงเรียน  

2. ความต้องการรับการพัฒนา พบว่า 

 2.1 ต้องการให้มีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2.2 การเขียนแผนการสอนแบบ Active learning ในวิชาภาษาอังกฤษ 
 2.3 ต้องการศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่ประสบความส าเร็จ หรือเป็น
แบบอย่างเกี่ยวกับการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 2.4 ต้องการให้จัดอบรมให้ครูทุกคน เพราะจะได้มีความเข้าใจตรงกันและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2.5 ต้องการให้มีการอบรมจัดท าแผนการเรียนอย่างเข้มข้นเพื่อน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 2.6 ควรเพิ่มเวลาเป็น 2 วัน 
 2.7 ต้องการให้มี Coaching คอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพ
การศึกษา 
 2.8 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 ผลการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  : การผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)  

 
 

 

 

 

 

 
กิจกรรมการผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในรูปแบบ

หนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) นี้ เป็นการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในลักษณะหนังสือสามมิติซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสนใจ กระตุ้น
ให้อยากเรียนรู้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งยังท าให้ครูได้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนที่หลากหลาย น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน
ไดเ้ป็นอย่างด ี

 
ผลการด าเนินการ 

 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สื่อเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในรูปแบบหนังสือสามมิติ 
 ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูผู้เข้ารับการอบรมได้สื่อการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลงานความส าเร็จ 
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คณะครูผู้เข้ารับการอบรม มีองค์ความรู้และสามารถจัดท าสื่อในรูปแบบหนังสือสามมิติ      
( Pop-up Book) ที่มีเนื้อหาสาระด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน และสามารถน าไปใช้จัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สามารถจัดท าสื่อ Pop-Up Book การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยการสอดแทรกความรู้เชิงปลูกฝังคุณธรรม ข้อคิดจาก
นิทาน Pop-Up Book ในเรื่องที่อ่าน และสามารถน าข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

 

 

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จัดท าสื่อส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบหนังสือสามมิติ (Pop-Up Book)    
ได้เป็นรูปเล่ม สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในชั้นเรียนของตนเองได้ 
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ตอนที่ 4 ผลการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรม           
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง”  

 

การพัฒนาครูและนักเรียนเพ่ือต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงาน
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” ได้ด าเนินการในวันที่ 1 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุมสันป่าตอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดย    
กลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนที่สมัครใจเข้ารับการพัฒนาต่อยอดโครงงานคุณธรรม จ านวน 15 โรงเรียน 
รวมครูและนักเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน 75 คน ผลการด าเนินการได้สอบถามผู้เข้ารับการอบรม
โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ สรุปได้ดังตารางที่ 11 

 
ตารางท่ี 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
                ต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
                “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” 
 

ที ่ ประเด็นตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน แปลผล 
 S.D. 

1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัด
อบรม 

3.85 0.36 พึงพอใจดีมาก 

2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม 3.79 0.48 พึงพอใจดีมาก 
3 การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมของผู้เข้าอบรม 
3.82 0.39 พึงพอใจดีมาก 

4 ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม 3.82 0.39 พึงพอใจดีมาก 
5 สามารถน าความรู้ไปขยายผลหรือบอก

ต่อให้เพ่ือนๆ ท าได้ 
3.79 0.41 พึงพอใจดีมาก 

6 สามารถน าความรู้ไปจัดท าโครงงาน
คุณธรรมต่อที่โรงเรียนของตนเองได้ 

3.82 0.39 พึงพอใจดีมาก 

 รวมเฉลี่ย 3.82 0.40 พึงพอใจดีมาก 
  

จากตารางที่ 11 พบว่า ครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทย
ท าดี ถวายในหลวง” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเป็น



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๔๔  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

รายข้อ ปรากฏว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรม 
(ค่าเฉลี่ย 3.85) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมของผู้เข้าอบรม ความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม และ สามารถน าความรู้ไปจัดท าโครงงานคุณธรรมต่อที่โรงเรียนของตนเองได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.82) เท่ากัน ส่วนประเด็น สามารถน าความรู้ไปขยายผลหรือบอกต่อให้เพ่ือนๆ ท าได้ และ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดอบรม มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

น าเสนอกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนาโครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง” วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

(ลิ้งค์)  https://www.youtube.com/watch?v=NO72QajveH8&feature=youtu.be 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๔๕  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

ภาคผนวก 
 

(ตัวอย่าง) การสะท้อนความรู้สึกของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการพัฒนา
โครงงานคุณธรรมน าสู่โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยท าดี ถวายในหลวง”  

 

 
 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๔๖  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๔๗  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

 

 
 
 

 



 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สพป.เชียงใหม่ เขต 4 หน้า ๔๘  

 

รายงานผลการด าเนินงาน : โครงการบูรณาการการนิเทศเพ่ือพัฒนาและเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 

ปีงบประมาณ 
2562 

 
 

 

ที่ปรึกษา 

นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  
นายไพโรจน์ เดชะบุญ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 
นางจุไร  ภาโนชิต  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คณะผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ      

 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้   
 นางจุไร  ภาโนชิต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 นายจ านง  โปธาเกี๋ยง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 2. ผู้รับผดิชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวรสพร  พรวนหาญ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 
ผู้จัดกระท าข้อมูล 

นางจุไร  ภาโนชิต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

นางสาวรสพร  พรวนหาญ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
นางสาวจตุพร  ศิลาเดช  ครู โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ 

ผูส้ังเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและจัดท ารูปเล่มเอกสาร 

 นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ออกแบบปก 

 นางสาวรัตนา  นามวงศ์              ครู โรงเรียนบ้านทรายมูล  

ภาพประกอบ 

นางสาวรสพร  พรวนหาญ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
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