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                           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                       กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                            คำนำ 

              การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนเป็นเรื ่องที่จำเป็นและมีความสำคัญมากดังนั้น

โรงเรียนที่เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการกล่อมเกลา อบรม บ่มนิสัยส่งเสริมพัฒนาให้

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม   

              ผู้รายงานในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงในการขับเคล่ือนส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน     
จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกมิติ และได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาแนวทาง วิธีการในการส่งเสริม 
สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นงานสำคัญ 
จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยการใช้รูปแบบการนิเทศ 
SPIDER Model ท่ีสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมสร้างสรรค์คนดีให้โรงเรียนและบ้านเมือง  
               ขอขอบคุณผู้เชี ่ยวชาญทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ แนะนำในการจัดทำและ

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  

ผู้บริหารโรงเรียนคณะครู นักเรียน ศึกษานิทศก์และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านท่ีร่วมวิจัยและคำปรึกษาและกำลังใจในการ

ดำเนินงาน 
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 ชื่อผลงานนวัตกรรม  สร้างสรรค์คนดี ด้วยการนิเทศแบบ SPIDER Model 
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  
ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม นางสุทินี กรินทรากุล 
สังกัด สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
โทรศัพท์ 02 384 8088 – 92 ต่อ 16  
โทรศัพท์มือถือ 0966599793  Email sktum07@gmail.com 
 
รายละเอียดการนำเสนอผลงานนวัตกรรม  
1.  ความสำคัญของนวัตกรรม 
          1.1  เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ปัญหา ความต้องการที่จะจัดทำนวัตกรรม 
                  ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและศรัทธาในวิชาชีพของตนเอง นับเริ่มต้นจากการเป็นครูและก้าวสู่การเป็น
ศึกษานิเทศก์ด้วยความเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าของวิชาชีพทางการศึกษาว่าเป็นอาชีพท่ีมีโอกาสและมีส่วนสำคัญใน
การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสให้
รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จึงรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่มีโอกาสที่จะได้ขับเคลื่อนงานด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน เมื่อได้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ว่า “ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการ
เสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ยิ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความต้ังใจท่ีจะทำงานขับเคล่ือนงานด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

              การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง จากปีการศึกษา 2560 และขยายผลโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ครบทุกโรงเรียน (ร้อยละ ๑๐๐) ในปีการศึกษา  ๒๕๖1 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของโรงเรียนในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนนั้นพบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน แต่ด้วยภาระงานที่รับผิดชอบ
หลายด้าน การกังวลกับโครงการต่าง ๆ ท่ีมีความคล้ายคลึงหรือซ้ำซ้อนกัน ประกอบกับการขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดทำโครงงาน การขาดการประสานสร้างความเข้าใจหรือยังขาดการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการทำในแต่
ละหน้าท่ี แต่ละส่วนประกอบกับมีการย้ายโรงเรียน เปล่ียนผู้รับผิดชอบโครงการ ทำให้การดำเนินงานยังขาดความ
เข้มแข็งหรือต่อเนื่อง ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 จึงได้สร้างรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมขึ้น จากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ผล สรุปและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการในแต่ละปีโดยมีการพัฒนางานในรูปงานประจำสู่การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  (Routine to Research & Action Research) นั้นทำให้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้น โดยปรับประยุกต์แนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
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หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยต่าง ๆ แล้วนำมาขับเคลื่อนการดำเนินการในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในปีการศึกษา 2563 หลังจากทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแล้วได้
ปรับปรุงพัฒนา ถอดบทเรียนจากโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ (ระดับ 4 ดาว) และจัดทำคู่มือแนวทางการ
ดำเนินงานและนิเทศติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อเป็นสื่อนวัตกรรมขับเคลื่อน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔  

        1.2 เป้าหมาย หลักการสำคัญ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงาน  
                หลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานสำคัญในการศึกษาได้แก่ 
             1. การขับเคล่ือนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน 
             2. หลักการพัฒนาศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
             3. หลักการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC ) 
             4. แนวคิดสำคัญในการสร้างรูปแบบนิเทศท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
             จาการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานทั้ง 4 เรื่องแล้วนำมาปรับประยุกต์เพื่อสร้างรูปแบบการ
นิเทศที่ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีหลักการของรูปแบบการนิเทศ ดังนี้ 
          1.  หลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประกอบไปด้วย การเสริมสร้างทั้ง 3 ด้านนี้ให้เกิดในตัว
นักเรียนไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ ความรู้เชิงคุณธรรมจริยธรรม  มีทัศนคติเชิงคุณธรรมจริยธรรม และมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์เชิงคุณธรรม 

          2.  การสร้างการมีส่วนร่วมและเป้าหมายเดียวกันของผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการวางแผน กำหนด
เป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และมีผู ้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนด้วย   ในการดำเนินงานต้องมีการ
ประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานของโรงเรียน 
          3.  การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนประกอบด้วยการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมซึ่งเป็นโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดการขับเคลื ่อนที ่เป็นระบบ โดยมีการ
ดำเนินนงาน ดังนี้ 
               3.1 การอบรมพัฒนา สื่อสารให้มีความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับเป้าหมาย กระบวนการดำเนิน งาน        
และบทบาท ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนท้ังระบบ ของผู้บริหาร  ครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำ  
                3.2  การระดมสมอง สำรวจ วิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนโดยของผู้บริหาร  ครูแกนนำ 
และนักเรียนแกนนำ แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน 
                3.3  การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนและเป้าหมาย ท่ีกำหนด  
                3.4  จัดทำโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์
ปัญหามีปัญญาเชิงคุณธรรม มีทัศนคติเชิงคุณธรรม และมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เชิงคุณธรรม โดยครูเป็นท่ีปรึกษา 
ช่วยชี้แนะ กำกับดูแล ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนออกแบบกิจกรรมวิธีแก้ปัญหา ร่วมทบทวน 
นิเทศติดตามประเมินผล ตามระดับวัย  
          4.   การบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมความดี หรือโครงการเดิมท่ีโรงเรียนได้ดำเนินอยู่
แล้ว โดยการปฏิบัติให้เช่ือมโยงเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน 
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          5.  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC ) 
 ให้เป็นการวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการยอมรับ สนบัสนุนส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร เป็นเครือข่าย
ในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการนิเทศ ทบทวน แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ อันเป็นการสร้าง
องค์ความรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community :PLC ) 
           6.  การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาระหว่างโรงเรียน โดยเน้นโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดเป็นอันดับแรกแล้วขยาย
ผลให้โรงเรียนในสังกัดต่อไป การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการยอมรับการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน ระหว่างองค์กร เป็นการส่งเสริมการ
นิเทศให้เข้มแข็งขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน 
               ท้ังนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมีผู้บริหาร และครูเป็น
แบบอย่างและเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักเรียนแกนนำ นักเรียนในโรงเรียน การ
สนับสนุนของครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการร่วมมือกันในเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน และทำให้การ
ดำเนินการพัฒนาด้านคุณธรรมของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
อันจะทำให้นักเรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
อย่างยั่งยืน  
2.  จุดประสงค์และเป้าหมาย  
         2.1 จุดประสงค ์ 
                 2.๑  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน สังกัดให้          
มีประสิทธิภาพ             
                  2.2  เพื่อส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรมและโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 

        2.3  เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน 

        2.4  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
        2.2 เป้าหมาย  
                 2.1.1  เชิงปริมาณ 
                     1)  ร้อยละ ๗0 ของโรงเรียนในสังกัด บูรณาการการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนและ
โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
                     ๒)  กลุ่มโรงเรียนท้ัง 5 กลุ่มเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีการดำเนินงานร่วมกันอย่าง
เข้มแข็ง 
                 2.2.2  เชิงคุณภาพ               
                     ๑)  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น 
                     ๒)  โรงเรียนได้องค์ความรู้ กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรทุกฝ่าย 
                     ๓)  โรงเรียน 71 โรงเรียนสามารถการบูรณาการ เชื ่อมโยง โครงการและกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมอันเป็นการลดภาระงาน ความซ้ำซ้อนของงานในโรงเรียน 
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3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม  
  พัฒนารูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
นักเรียนแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

  ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการสร้างรูปแบบการนิเทศที่เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  
                ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและแนวคิดในการพัฒนาคน
พัฒนางานและหลักการการนิเทศแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบของรูปแบบ และรูปแบบการนิเทศ จากหน่วยงาน 
นักการศึกษา Keeves J., (1997 : 386-387) ฉัตรชัย จูมวงศ์ และคณะ(2559)  วิรัตน์ แก้วสุด และคณะ (2561: 
124) และสำนักงานเลขาธิการสถาการศึกษา (2561:47 ) ได้สังเคราะห์อง์ประกอบของรูปแบบจากเอกสาร 
งานวิจัยต่าง ๆ ได้สรุปไว้คล้ายคลึงกันคือมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ 
การวัดและประเมินผล และบางรูปแบบจะมีส่วนขององค์ประกอบท่ีเพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ตรงกับจุดมุงหมายลักษณะ
หรือความสมบูรณ์ของรูปแบบนั้น ๆ มากขึ้น คือ ความสำคัญ เนื้อหา แนวดำเนินงาน หรือปัจจัยความสำเร็จ  
                  การสรุปเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยนี้ คือองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศ  5 ส่วน ได้แก่ หลักการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงาน การวัดและประเมินผล  
             ขั้นที่ 2  การสร้างรูปแบบการนิเทศ  
                    ในการสร้างรูปแบบการนิเทศ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

          2.1 การยกร่างรูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จากการศึกษาจาก
เอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในขั้นตอนท่ี 1  

           รูปแบบการนิเทศท่ีเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจรยธรรมในโรงเรียน มีข้ันตอน 
การดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
                    ระยะที่ 1 เตรียมการ เป็นการวางแผนเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2  
                    ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจ  (Studying) เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ให้การนิเทศท่ี
ต้องศึกษาเป้าหมายและแนวทางของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจนเพื่อ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
(พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลท่ี  9) ตลอดจนศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาความต้องการของโรงเรียน  
                     ขั้นตอนท่ี 2  วางแผนดำเนินการ (Planning)  (เข้าใจและเข้าถึง) การนำข้อมูลพื้นฐานสภาพ
ปัญหาความต้องการมาวิเคราะห์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายออกแบบกิจกรรม จัดทำโครงการเตรียมพร้อมด้านส่ือ วัสดุ
เอกสารเพื่อดำเนินงาน    
                   ระยะที่ 2 ดำเนินการ เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจรยธรรมในโรงเรียน
ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอนคือ  
                   ขั้นตอนที่ 3  ขยายความรู้ (Informing)  เป็นการอบรมปฏิบัติการการสร้างแกนนำของโรงเรยีน 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน 
                   ขั้นตอนท่ี 4 มุ่งสู่การปฏิบัติ (Doing) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแผนพัฒนา
คุณธรรมของโรงเรียน  การนิเทศ ติดตามช่วยเหลือเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการพัฒนา
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คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน  ด้วยการมีส่วนร่วมมีทีมพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำ นิเทศ 
กำกับติดตาม สนับสนุน อย่ากัลยาณมิตร พร้อมทั้งเสริมพลังอำนาจ เพื่อให้โรงเรียน เกิดการเรียนรู้ พัฒนา
ศักยภาพ โรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่าย การศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนิเทศ มี 5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
                                ขั้นที ่1  การส่ือสารสร้างความเข้าใจ (ร่วมคิด)   
                                ขั้นที่ 2  การร่วมพัฒนา อย่างกัลยาณมิตร 
                                ขั้นที่ 3  การสะท้อนคิด พาทำ   
                                ขั้นที่  4. การสร้างเครือข่าย   
                                ขั้นที่ 5 การเสริมขวัญกำลังใจ (ร่วมช่ืนชม) 
                ระยะที่ 3 ติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและประเมินผล
การนำรูปแบบการนิเทศไปใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
                     ขั้นตอนที่  5  วัดและประเมินผล (Evaluating) เป็นขั้นตอนการนิเทศเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน
มีระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถนำผลการสรุปรายงานไปใช้ประโยชน์ในการประเมินตนเองและวางแผนพัฒนางาน
ต่อไป และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  นำผลการประเมินไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ประกอบการใช้รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model ซึ่งวิธีดำเนินการประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ  
                      ส่วนที่ 1  การประเมินผลภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งสามารถนำผลไปวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปการดำเนินงานของโรงเรียนและ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามโครงการ ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องของแต่ละระดับ ดังนี้  

                      1. โรงเรียนประเมินผลตนองและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียนตามแบบประเมินคุณภาพโรงเรียนตามตัวชี้วัด 7 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 
                          กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท้ังโรงเรียน ระบบกลไก โครงงานคุณธรรมและการ
ปฏิบัติร่วมกันทั้งโรงเรียน พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3 ด้าน และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เชิงคุณธรรม 5 ด้าน   
                        2. การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน ตามแบบประเมิน
คุณภาพโรงเรียนตามตัวชี้วัด 7 ข้อ โดยผู้ให้การนิเทศและคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
                        3. ถอดบทเรียนโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน (Best Practice)   

                 ส่วนที่ 2 การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  เป็นการประเมินผลเพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบการนิเทศ ดังนี้ 
                       1. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและการดำเนินงานเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรมปฏิบัติการสร้างแกนนำ ของ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ  
                        2. วัดระดับพฤติกรรมของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม     
                        3. ประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานตามวัตถุประสง์ของรูปแบบการ
นิเทศ SPIDER Model  
                       4. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูท่ีมีต่อการรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  
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                       5. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 
                       6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการดำเนินงานและกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน                             
                   ขั้นตอนที่ 6  สนับสนุนให้ยั่งยืน (Reflect to Sustainable) เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนมีจิตสำนึกในการพัฒนา ต่อยอด การดำเนินงาน สู่ความยั่งยืน เป็นการนำผลจากการประเมินใน
ขั้นตอนท่ี 5 มาสรุปองค์ความรู้และแนวทางในการวางแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนต่อไป 
         2.2 การตรวจสอบคุณภาพ(IOC) และความเหมาะสมของรูปแบบนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 2 โดยความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศเป็น 5 ระดับ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ซึ่งหลังจากปรับตามคำ
ช้ีแนะของผู้เช่ียวชาญแล้วรูปแบบการนิเทศอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (x̅= 4.88, S.D.= 0.17) 
         2.3  สร้างเครื่องมือในการประเมินผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม  
เชิงปฏิบัติการของผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ  แบบวัดพฤติกรรมตนเองของนักเรยีนแกนนำก่อน
และหลังการดำเนินการ  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีมีต่อรูปแบบการนิเทศ  
ความพึงพอใจของนกเรียนและผู้ปกครองในการดำเนินงานจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และ
นำไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ (IOC  ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป) และนำไปทดลองใช้กับผู้บริหารโรงเรียน 
ครู นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาและหาค่าความเช่ือมั่นซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นในระดับ
ท่ีเช่ือถือได้ทุกฉบับบ( ค่าความเช่ือมั่น0.90 ขึ้นไปทุกฉบับ)  
             ขั ้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model เพื ่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  
                     การทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระยะเวลา 1 
ปีการศึกษา จากนั้นประเมินการใช้รูปแบบรูปแบบการนิเทศ โดยศึกษาจากความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบของ
ผู้บริหารและครู การประเมินผลจากแบบวัดพฤติกรรมตนเองของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการนิทศ ความพึง
พอใจของนักเรียนและผู้ปกครองมีต่อการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
            ขั้นที่ 4 การขยายผล  
                   การรับรองรูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และแนวทางการ
เผยแพร่รูปแบบสู่การนาไปปฏิบัติ  
                 4.1 การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียนท่ีขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่องและโดย
กระบวนการนิเทศส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนจนได้รับการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว ได้แก่โรงเรียนพรหมพิกุลทอง และโรคงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
                 4.2 การประชุม (Focus Group) เพื่อพิจารณาปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริม
กระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 โดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 9 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูแกนนำ ศึกษานิเทศก์ท่ีร่วม
นิเทศ โดยพิจารณาและยืนยันผลการดำเนินการของรูปแบการนิเทศในประเด็น ดังนี้ 
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                      4.2.1  ความเหมาะสมขององค์ประกอบของรูปแบบนำรูปแบบการนิเทศ (หลักการ 
วัตถุประสงค์ แนวทางดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน การวัดและประเมนิผล)  
                      4.2.2  ความเป็นไปได้ในการขยายผลการนำรูปแบบการนิเทศไปใช้  
                      4.2.3  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการนำรูปแบบการนิเทศ ไปใช้  
                      4.2.4  ปัจจัยสนับสนุนไปสู่ความสำเร็จของการรูปแบบการนิเทศ ไปปฏิบัติ  
              4.2 การเผยแพร่ โรงเรียนมีการนาเสนอและเผยแพร่การนารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์
คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการพัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน การศึกษาดู
งานเป็นต้น 
4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ  
          4.1 ผลการพิจารณารูปแบบการนิเทศ   
                ผลจากการพิจารณารูปแบบการนิเทศท่ีส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
นักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  พบว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้ในการบริหารจัดการ มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการทุก
ฝ่ายท้ังฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน และองค์กรหลักของโรงเรียน  
               กระบวนการนิเทศ  SPIDER Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน มีการดำเนินงาน 3 ระยะ 6 ข้ันตอน ดังนี้  
           ระยะท่ี 1 เตรียมการ มี 2 ข้ันตอนคือ 
                     1. ศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจ  (Studying) 
                     2. วางแผนดำเนินการ (Planning)  
           ระยะท่ี 2  ดำเนินการนิเทศ ติดตามและพัฒนา มี 2 ข้ันตอน คือ 
                     3.  ขยายความรู้ (Informing)  
                     4. มุ่งสู่การปฏิบัติ พัฒนา (Doing & Development) การนิเทศ ติดตาม  มี 5  ขั้นตอน                
                         ขั้นที่ 1  ส่ือสารสร้างความเข้าใจ (ร่วมคิด)   
                         ขั้นที่ 2  ร่วมพัฒนา อย่างกัลยาณมิตร 
                         ขั้นที่ 3  สะท้อนคิด พาทำ   
                         ขั้นที่  4. สร้างเครือข่าย   
                         ขัน้ท่ี  5 เสริมขวัญกำลังใจ (ร่วมชื่นชม)  
            ระยะท่ี 3  ติดตามประเมินผล มี 2 ขั้นตอน คือ 
                    5. วัดและประเมินผล (Evaluating) 
                    6. สนับสนุนให้ยั่งยืน (Reflect to Sustainable) 
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                                        แผนภาพรูปแบบการนิเทศ  SPIDER Model 
ผลผลิตจากการดำเนินงาน  
          1.  ผลที่เกิดกับนักเรียน  
               นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีกำหนด 
นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถว การเข้าแถวในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยขึ้น 
มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือครู เพื่อนๆ และผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เห็นคุณค่าของสิ่งของที่มี ใช้ทรัพยากรใน
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า รู้จักประหยัดและอดออม ดำรงตนแบบพอเพียง  รู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้ กระบวนการ
กลุ่ม เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อน ๆ ในห้องเรียน การเป็นผู้นำผู้ตามท่ี ดี        
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศท่ีสูงขึ้น 
           2. ผลที่เกิดกับครู  

      ครูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
มีศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดีและเป็นต้นแบบท่ีดีงามของนักเรียนใน
เรื่องระเบียบวินัย มีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียน มีการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบมารยาทไทย ดำรงชีวิตแบบ
พอเพียงรักษาสมบัติส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการแก้ปัญหา/วิจัยในช้ันเรียน โดยใช้รูปแบบโครงงาน
คุณธรรม  ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ  
          3. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 

    ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมส่ีวน
ร่วม  เป็นแบบอย่างท่ีดี ในการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบมารยาทไทย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตรงเวลาและ
เต็มเวลา ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี  ให้กับคณะครูและนักเรียนท้ังในด้านระเบียบ
วินัย การมีจิตอาสา และการดำรงชีพแบบพอเพียง  
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           4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
               จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการท่ี 
หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกกับบุคลากรในโรงเรียน ทำให้
เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีในปีต่อ ๆ ไป โรงเรียนมีบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ท้ังของครูและนักเรียน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนดส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การยกย่องและยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

           5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  
               ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้ความร่วมมือ
ในการดูแลนักเรียนมากขึ้นรวมทั้งมีความพึงพอใจ มั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเนื่องจากผู้ปกครอง
เห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบในการเรียน การทำ
การบ้าน การเข้านอน–ต่ืนนอนตรงเวลา เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ และรู้จักการช่วยเหลืองานบ้าน          
มีทักษะกระบวนการคิดและการดำเนินชีวิต  
           6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

     ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการของโรงเรียนเป็นอย่างดี  มีความช่ืนชมท่ีได้บุตรหลานท่ีมีจิต
อาสา มีมารยาทที่ดี และมีวินัยเข้าสู่ชุมชน รวมไปถึงการกระจายพฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ้นเข้าสู่ครอบครัวและ
ชุมชน 
            7. ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

                 การนิเทศ ติดตามขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการพัฒนางาน
ประจำสู่การวิจัย (Routine to Research& Action Research) ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดทำโครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2  เพื่อให้มีแนวทางตามหลักการของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เน้นการนิเทศที่เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาอย่างกัลยาณมิตร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในโรงเรียนให้มีรแผนงานโครงการของโรงเรียนที่ชัดเจน ใช้การสื่อสารและกระบวนการคิดแก้ปัญหาตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม และการสร้างเครือข่ายร่วมนิเทศ ร่วมพัฒนาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา อันเป็นที่มาของการวิจัยโดยสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  ส่งผลให้ในปัจจุบันมี
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นระดับ 2 ดาว ครบทุกโรงเรียน จำนวน 71 โรงเรียน (ร้อยละร้อย) มีการประกวด
แสดงผลงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ทุกกลุ่มโรงเรียน มีโครงงานท่ีส่งเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 43 โครงงาน 
และในปีการศึกษา 2563 ได้รับการประกาศผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว 
จำนวน 2 โรงเรียน   

               รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  เน้นการนิเทศเชิงบูรณาการส่งเสริมการทำนวัตกรรมสร้างสรรค์
คนดีในรูปการทำโครงงานคุณธรรม การบูรณาการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมในโรงเรียน ได้แก่โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนสีขาว  โครงการยุวทูต
ความดีมีจิตอาสา กิจกรรมคุณธรรม และกิจกรรมเสริมสร้างความดีต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผลของการขับเคลื่อนเพื่อ
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สร้างสรรค์คนดีด้วยการนิเทศแบบ SPIDER Model  ดังกล่าว ส่งผลให้มีการพัฒนา พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น
ทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด 7 ด้านของการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  อันเป็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์ท่ีผลสะท้อนถึงนวัตกรรมการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  

5. ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ  
         ปัจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานโครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ประสบความสำเร็จ สรุปได้ ดังนี้  
         1.  การส่งเสริมให้โรงเรียนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและดำเนินงานตามรูปแบบของโรงเรียนตนเอง  
         2.  การสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายท่ีตรงกันของบุคลากรท้ังในโรงเรียน  
         3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท่ีชัดเจน 
         4.  การจัดวางตัวบุคคลเหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที ่ให ้ก ับคณะครูย ่างชัดเจนและตรงตาม
ความสามารถและความถนัด ของแต่ละคนทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ 
         5.  กลไกความสำเร็จคือการท่ีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน และลงมือทำ
ด้วยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
         6.  การนิเทศ ติดตามจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบบกัลยาณมิตร 
คอยให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ชัดเจนมากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน คณะครู ในการสร้างสรรค์พัฒนา
กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้สามารถบรรลุ เป้าหมาย  

7.  การปรับตามสถานการณ์ และบริบท  ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19)  การนำแนวทางการนิเทศ เพื่อเสริมสร้าง วินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน การมีความ
กตัญญู มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานบ้าน อาชีพของผู้ปกครอง ไปในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เย่ียมบ้าน
ออนไลน์ ทำให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายท้ังในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn)  
           1. ด้านการบริหารที่จำเป็นและสำคัญคือ หลักการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยงข
ข้อง ด้วยการส่ือสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทำให้ได้รูปแบบการบริหารของโรงเรียน  
           2. การทำงานอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานท่ีชัดเจน และดำเนินงานเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
           3. สร้างกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เสริมแรง แลกเปล่ียนเรียนรู้และแบ่งปัน
ความรู้กัน 
           4. การหาเทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม หรือวิธีการใหม่เสมอเพื่อปรับเปลี่ยน พัฒนา        
ต่อยอดเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์เพิ่มขึ้น  
          5. การสร้างแกนนำ สภานักเรียน และให้นักเรียนร่วม คิด ทำ แก้ปัญหาพฤติกรรมด้วยโครงงานคุณธรรม  
          6. นักเรียนได้รับและรู้จักถึงความมีระเบียบ การมีจิตอาสา และ ความพอเพียง ผ่านทางคุณธรรม         
อัตลักษณ์ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ตัวนักเรียน โรงเรียน ครอบครัว และ ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน 
          7. การมีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะช่วยขยายผล ร่วมนิเทศ ติดตาม เสริมกำลังใจ กระตุ้น
การทำงานและทำให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน  
          8. กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ทั้งภายในและจากภายนอกโรงเรียนเป็นส่วนที่ต้อง
ดำเนินการทุกระยะ ต่อเนื่อง 
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           9. การสอดแทรกและบูรณาการ การเสริมสร้างจริยธรรมนักเรียน นั้นมีความจำเป็นและความสำคัญอย่าง
ยิ ่ง โดยเฉพาะเมื ่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื ้อโรคไวรัสโคโรนา 2019                          
(COVID -19)  หากนักเรียนไม่ได้รับการปลูกฝังด้านวินัย ความรับผิดชอบจนเป็นนิสัย ย่อมส่งผลเสียต่อตนเองใน
การเรียนรู้ และส่งผลกระทบต่อความเส่ียง ความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  
 
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  
           จากการได้สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ  SPIDER Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นัน้นอกจากนวัตกรรมท่ีเป็นรูปแบบการนิเทศโดยตรงแล้วผู้รายงานได้นำรูปแบบ        
การนิเทศและกระบวนการจัดทำเอกสารการถอดบทเรียนท่ีประสบผลสำเร็จและคู่มือแนวทางการดำเนินงาน     
และการนิเทศติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
โรงเรียนนอกสังกัดท่ีสนใจ และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1และ เขต 2  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมของเขตตรวจราชการท่ี 3 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีน เขต 2 การเผยแพร่สารนิเทศ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  การจัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนและนำเสนอผลงานด้าน
การบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  และคณะท่ีมีความสนใจ
เข้าศึกษาดูงาน เป็นต้น  
 
8. เง่ือนไขความสำเร็จ  
        8.1  ชัดเจน:  การศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ถ่องแท้ชัดเจน แล้วนำมาวางแผนงานในการ
จัดทำอย่างเป็นระบบ 
        8.2  การจูงใจ : สร้างศรัทธาความร่วมมือร่วมใจทำในส่ิงท่ีดีมีประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียน ประเทศชาติ  
        8.3  แจ่มแจ้ง :  การสร้างความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายและวิธีการอย่างแจ่มแจ้ง 
        8.4  ชี้ชัด :   การสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันท้ังองค์กร โดยการเสริมสร้างภาวะ ผู้นำ เพื่อให้
เกิดแรงหนุนและพลังการทำงาน โดยสร้างความตระหนัก การรับรู้ ยอมรับ เข้าใจในบริบทและสภาพการ
เปล่ียนแปลง การแก้ปัญหาร่วมกัน 
        8.5  จริงจัง : นิเทศ กำกับติดตาม อย่างจริงจังต่อเนื่อง ภายใต้เความเป็นกัลยาณมิตร และความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายในการนิเทศอย่างต่อเนื่อง การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานให้มีความ
คล่องตัว รวมทั้งการประเมินและรายงาน และการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนใน
สังกัด  
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
                                                        ท่ี     148  /  256๔ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)“โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือและ

กระบวนการเรียนรู้ (PLC)  สู่การยกระดับคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ” 
                    ................................................................................................................. 

          ด้วย  นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธ ิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน   
ในด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั ่นคง ในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นคนดี               
มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุข ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็น
ผู้มีความกตัญญู ซื ่อสัตย์สุจริต  พอเพียง มีวินัยความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้รักษา
มาตรฐานและการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) อย่างต่อเนื่องในปี งบประมาณปี 256๔ จึงได้จัดทำ
การถอดบทเรียน วิธ ีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนตาม โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและ
กระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม”ขึ้น เพื่อหา
แนวทางในการส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2             ประธานกรรมการ 
๒. นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    รองประธานกรรมการ 
๓. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    รองประธานกรรมการ  
๔. นายสมชัย นิยันตัง         รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    รองประธานกรรมการ 
๕. ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มในสังกัดสพป. สมุทรปราการ เขต ๒                            กรรมการ 
๖. นางพณิตา  กอนจันดา   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสุทินี กรินทรากุล   ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ให้คำปรึกษาแนวคิดการดำเนินงาน การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุข ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นผู้มีความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต  พอเพียง มีวินัยความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  

                                     คณะกรรมการถอดบทเรียนของโรงเรียนคุณธรรม  

คณะกรรมการถอดบทเรียน  ชุดที่ 1 
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
๒. นายชำนาญ  โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง               กรรมการ         
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3. นางดาวประกาย ระโส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                  กรรมการ     
4. นายวิชา  กุมภาพันธ์              ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                   กรรมการ 
5. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา         ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                          กรรมการ 
6. นางสาวพรพิมล  นิตยโรจน์   ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพร  พรหมสาร        ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                        กรรมการ 
8. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวัชรี  จันทร์สวย ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
9. นางสาวนีรนุช  วงค์อิลาม        ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                        กรรมการ 
10. นายมนตรี สมใจ                 ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
11. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร    ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
12. คณะครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                                                      กรรมการ 
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาพร  ม่วงกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย             กรรมการ             
3. นางอุบลพันธ์  มงคลสุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย              กรรมการ 
4.  นายธวัชชัย มูลศักดิ์              ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ            
5. นางวรรณมาลา จันทนา          ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ 
6. นางสาวกรกมล บำรุงวัด  ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ 
7. นางสาวภารนันท์ อมรวัฒน์      ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ 
8. นางสาวชวนชม กลางวาปี        ครูโรงเรียนวดัศรีวารีน้อย                                        กรรมการ 
9. นางสาวรัตนาภรณ์ สุพร          ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ          
10. นางสาวอัมพร ฉายาพัฒน ์  ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                        กรรมการ 
11. นายบัญญพนต์ บุ้งรุง่            
ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                         กรรมการ 
12. คณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                                                      กรรมการ 
13. นางสุทินี  กรินทรากุล          ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา       ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการถอดบทเรียน  
คณะกรรมการถอดบทเรียน  ชุดที่ ๒  
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                    กรรมการ  
3. นางดาวประกาย ระโส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                       กรรมการ   
4. นางนิภาพร  ม่วงกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย               กรรมการ 
5. นางอุบลพันธ์  มงคลสุภาพพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย               กรรมการ 
6. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา         ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                          กรรมการ 
7.  นายธวัชชัย มูลศักดิ์              ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                         กรรมการ   
8. นางสุทินี  กรินทรากุล             ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2     กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๑๖ 

 

 

มีหน้าที่   ดำเนินการ ถอดบทเรียนถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) “โครงการ เสริมสร้าง
ความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC)  สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ”เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
1. พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา            ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา          ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                      กรรมการ 
๓. นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม     เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นางสาวธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกุล ธุรการกลุ่มนเิทศฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ผ่านส่ือต่าง ๆ 
ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
1. นางสาวจารึก  สวนมาลัย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมพร  แซ่เบ๊     นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                  กรรมการ 
3. นางกาญจนา  ผิวผ่อง     ลูกจ้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดหาและจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
1. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2         ประธานกรรมการ 
๒. นางพณิตา กอนจันดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง            ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                     กรรมการ 
๔. นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                   กรรมการ 
๕. นางสาวพรพิมล ธนะศร ี ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2            กรรมการ 
๖. นางศศิชา  คล้ายแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2            กรรมการ 
๗. นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                   กรรมการ 
๘. นางสุทินี  กรินทรากุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    กรรมการและเลขานุการ     
๙. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม  เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สรุปการผลการดำเนิน
โครงการจัดทำรายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จแก่ทางราชการ 
             ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี     9     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 256๔ 
       
                                                       
                                                        (นายวรรณชัย บุสนาม) 
                            ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ีกรศึกษาประถมศึกาสมุทรปราการ เขต 2              



๑๗ 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

                                           ภาพประกอบกิจกรรมถอดบทเรียน    

                 วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 4 ดาว 

              ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนพรหมพิกุลทอง โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
ศึกษานิเทศก์ ประชุมท้ังแบบปกติกลุ่มย่อย (On Site) และแบบออนไลน์ (On Line) ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ี
ดี(Best Practice)ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ท่ีได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  
และส่งเสริมขับเคล่ือนเผยแพ่เอกสารการถอดบทเรียน คู่มือแนวทางการดำเนินงาน และการนิเทศ ติดตาม เพื่อให้
โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ บูรณาการ และสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

                เมื่อวันท่ี 11,13,16และ18 สิงหาคม 2564 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สังเคราะห์ วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ระดับ 4 ดาว จัดทำ
เอกสารแลว้เผยแพร่โรงเรียนในสังกัด เครือข่ายคุณธรรม 

 



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model และคู่มือแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ทางอีเมล 
 
 

 

 

 

 

 

 

    จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานและการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน เผยแพร่โรงเรียนในสังกัด เครือข่ายคุณธรรม 

 

      จัดทำคู่มือการใช้รูปแบบนิเทศ SPIDER Model 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการวิจัย เผยแพร่เครือขา่ยคุณธรรมเขต
ตรวจราชการที่ 3  

 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

 
                                         การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus GROUP) 
                       `ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model  
                               ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
                                          วันท่ี  16  กันยายน พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

 

 
  การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง และทดลองใช้รูปแบบการนิเทศในปีการศึกษา 2563 สังเคราะห์ ประเมิลผล 
และรายงานรวมทั้งเผยแพร่ผลงานในปีการศึกษา 2564 (การดำเนินงานต่อเนื่อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 

 
 
 
                  ประเมินและเผยแพร่คู่มือแบบประเมินแนวดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


