
  แนวทางการด าเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.  
สพป.สกลนคร เขต ๑ ปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ เสริมสร้างคนดีให้
บ้านเมือง 

 

๑.๑ กิจกรรมพัฒนาจริย
คุณ 
(โครงงานคุณธรรม
ตามแนวทางมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ) 
ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
เป็นกิจกรรมที่ใช้
โครงงานคุณธรรม
ตามแนวทางของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณใน
การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน 

๑. คัดเลือก
โรงเรียนเข้า
ร่วม 
โครงการ 
จ านวน ๙๔ 
ร.ร. 
๒. พัฒนาครู
โดยการ 
อบรม ร.ร.ละ 
6- 8 คน รวม
จ านวน ๖๐๐ 
คน 
๓.สรุปผลการ
ด าเนินงาน
ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 

๑. พัฒนาครู
โดยการอบรม 
ร.ร. ละ 6- 8 
คน รวม
จ านวน 
๗๐๐ คน 
๓.สรุปผลการ
ด าเนินงาน
ออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ 

   ๑. ส่งครูเข้า
รับการอบรม 
๒. ครูที่ผ่าน
การอบรมน า
ความรู้ไป
ขยายผลแก่
ครูในโรงเรียน 
๓..สรุปผล
การ
ด าเนินงานแก่
ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา 
 

๑. ส่งครู
เข้ารับการ
อบรม 
 

๒. ครูที่
ผ่านการ
อบรมน า
ความรู้ไป
ขยายผล
แก่ครูใน
โรงเรียน 

 ๓..สรุปผล
การ
ด าเนินงานแก่
ส านักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.๒ กิจกรรมค่ายผู้น า
เยาวชนด้านคุณธรรม 
สู่สังคม 
ค ำอธิบำยกิจกรรม:การ
จัดค่ายเยาวชนด้าน
คุณธรรมสูส่ังคมเป็น
แนวทางหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ตามศาสตร์พระราชา 
และสนองพระราช
ปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
และพระประสงค์ของรัช
การที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรมซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าว
จะต้องฝึกภาวะผู้น า
ให้แก่นักเรียนแกนน า
เพื่อไปเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนผ่านการจัดคา่ย
ยุวชนคนคุณธรรม ท่ีเน้น
ให้นักเรียนทุกคนใน
โรงเรียน  

 ๑.ประชุมช้ีแจง
แนวทางการ
ด าเนินงานจัด
ค่ายผู้น าเยาวชน
ด้านคุณธรรม
(โรงเรียนที่เป็น
หน่วยขับเคลื่อน
ระดับศูนย์
อ านวยการ
เครือข่าย) 
๒.จัดสรร
งบประมาณให้
โรงเรียนทีเ่ป็น
หน่วยขับเคลื่อน
ระดับศูนย์
อ านวยการ
เครือข่าย
ด าเนินงานจัด
ค่ายผู้น าเยาวชน
คนคุณธรรม ใน
แต่ละศูนย์
อ านวยการ
เครือข่าย 
(ศูนย์อ านวยการ
เครือข่ายละ 
๕,๐๐๐ บาท)
กลุ่มเป้าหมายศูนย์ 
๓๐ คนขึ้นไป 

สพท.(โดยศน.
ประจ าศูนย์
เครือข่าย)
ร่วมกับโรงเรียน
ที่เป็นเป็นหน่วย
ขับเคลื่อนระดับ
ศูนย์อ านวยการ
เครือข่าย
ด าเนินการจัด
ค่ายผู้น า
เยาวชนด้าน
คุณธรรม สู่
สังคม 

    ด าเนินการ
จัดค่าย
ผู้น า
เยาวชน
ด้าน
คุณธรรม 
สู่สังคม 

สรุป
รายงานผล 
และ
รายงาน
สพท. 

 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 ได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่าน
การจัดท าโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ และ
การปฏิบัติกิจกรรม
อ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายนั้น คือ
นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 
และพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ลดลง 
ปฏิบัติตนเป้นคนดี
ของครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน และ
สังคม 

          

๑.๓ กิจกรรมค่ายยุวชน
คุณธรรม 
ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
เป็นเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่บูรณาการ
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา หรือ
กรอบแนวคิด
คุณธรรม ๕ ประการ 
ตามโครงการ 

 ๑.แจ้ง
โรงเรียนให้
ด าเนินการจัด
ค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
๒.ติดตามการ
ด าเนินงานจัด
ค่ายของ
โรงเรียน 

     ด าเนินการ
จัดค่าย
ยุวชนคน
คุณธรรม 

  



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. หรือแต่ละ
ห้องเรียน สามารถ
ก าหนดคุณธรรมอัต
ลักษณ์เพ่ิมเติมเป็น
ของห้องเรียนที่
สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของนักเรียน
แต่ละห้องเรียนได้
โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุ 
แนวทางแก้ไข และ
จัดกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมระดับ
ห้องเรียน หรือ
กิจกรรมอ่ืนที่
สอดคล้องกับ
คุณธรรมอัตลักษ์ เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นคนดีของ
ห้องเรียนต่อไป 
 
 
 

          



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๒ กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมให้ผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร
การศึกษา โรงเรียน
คุณธรรม 

 

๒.๑ กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรม สร้างสรรค์คน
ดีด้านการบริหารเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรม 
ค ำอธิบำยกิจกรรม:การ
ผลิตนวตักรรม 
สร้างสรรคค์นดี ผู้บริหาร 
ครู ควรเริ่มจาก การ
ส ารวจปญัหาดา้น
คุณธรรมในสถานศึกษา 
วิเคราะหป์ัญหาและ
ความต้องการพัฒนา
คุณธรรมในสถานศึกษา 
ผลิตนวตักรรมเพื่อ
แก้ปัญหา น านวัตกรรที่
ผลิตไปทดลองใช้(Try 
out) แล้วน ามาปรบัปรุง
จนเกิดประสิทธิภาพ น า
นวัตกรรมไปใช้จริงใน
สถานศึกษา ถ้าส าเร็จ
รายงานผลการใช้ ถ้า 
 

 แจ้งผู้บริหาร
ส่งนวัตกรรม
การบริหารเข้า
รับการ
พิจารณา
ระดับสพท. 
และพิจารณา 
๕ นวัตกรรม
ส่ง เข้ารับการ
คัดเลือกระดับ
เขตตราจ 

    ผู้บริหารส่ง
นวัตกรรม
เข้ารับการ
คัดเลือก
ระดับสพท 
 

กรณีท่ี
ผ่านนการ
คัดเลือก
ระดับ
สพท.
ผู้บริหาร
น าเสนอ
นวัตกรรม
ระดับเขต
ตรวจฯ 

กรณีท่ีผ่น
การ
คัดเลือก
ระดับเขต
ตรวจฯ
ผู้บริหาร
น าเสนอ
นวัตกรรม
ระดับ 
ประเทศ 

 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ไม่ส าเร็จ ต้องน าไปสู่

กระบวนการปรับปรุง
และน าไปใช้อีกครั้ง
หนึ่ง จนประสพ
ผลส าเร็จ แล้วจึง
เขียนรายงานการใช้
นวัตกรรม รวมทั้ง
เผยแพร่การใช้
นวัตกรรมและส่งผล
งานเข้าพิจารณา
คัดเลือกนวัตกรรม 
สร้างสรรค์คนดี ใน
แต่ละระดับต่อไป 

          

๒.๒ กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรม สร้างสรรค์คน
ดีด้านการเรียนการสอน
ที่ส่งเสรมิคุณธรรม 
ค ำอธิบำยกิจกรรม:การ
ผลิตนวตักรรม 
สร้างสรรคค์นดี ผู้บริหาร 
ครู ควรเริ่มจาก การ
ส ารวจปญัหาดา้น
คุณธรรมในสถานศึกษา 
วิเคราะหป์ัญหาและ
ความต้องการพัฒนา
คุณธรรมในสถานศึกษา 
ผลิตนวตักรรม 

 แจ้งครสู่ง
นวัตกรรมด้าน
การเรียนการ
สอนที่ส่งเสริม
คุณธรรม 
เข้ารับการ
พิจารณา
ระดับสพท. 
และพิจารณา 
๕ นวัตกรรม
ส่ง เข้ารับการ 

    ครูส่ง
นวัตกรรม
เข้ารับการ
คัดเลือก
ระดับสพท 
 

กรณีผ่าน
การ
คัดเลือก
ระดับ
สพท.ครู
น าเสนอ
นวัตกรรม
ระดับเขต
ตรวจฯ 

กรณีผ่าน
การ
คัดเลือก
ระดับเขต
ตรวจ ครู
น าเสนอ
นวัตกรรม
ระดับ 
ประเทศ 

 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 เพ่ือแก้ปัญหา น าน

วัตกรรที่ผลิตไป
ทดลองใช้(Try out) 
แล้วน ามาปรับปรุงจน
เกิดประสิทธิภาพ น า
นวัตกรรมไปใช้จริงใน
สถานศึกษา ถ้าส าเร็จ
รายงานผลการใช้ ถ้า
ไม่ส าเร็จ ต้องน าไปสู่
กระบวนการปรับปรุง
และน าไปใช้อีกครั้ง
หนึ่ง จนประสพ
ผลส าเร็จ แล้วจึง
เขียนรายงานการใช้
นวัตกรรม รวมทั้ง
เผยแพร่การใช้
นวัตกรรมและส่งผล
งานเข้าพิจารณา
คัดเลือกนวัตกรรม 
สร้างสรรค์คนดี ใน
แต่ละระดับต่อไป 
 
 
 
 

 คัดเลือกระดับ
เขตตราจ 

        



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมคุรุชน คน
คุณธรรม  
ค ำอธิบำยกิจกรรม:
เป็นกิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 
 และให้ก าลังใจ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู้มีความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจในการ
พัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ให้ประสพ
ความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แจ้งผู้บริหาร 
ครูสมัครเข้า
รับการ
พิจารณาคุรุ
ชน คน
คุณธรรมและ
พิจารณา 
ผู้บริหาร ๕ 
คนครู ๑๕ คน 
ระดับ สพท.
ส่ง RT 

    ผู้บริหาร 
ครูสมัคร
เข้ารับการ
พิจารณา
คุรุชน คน
คุณธรรม
ระดับสพท. 

กรณีท่ี
ได้รับ
คัดเลือก
ระดับ
สพท.
ผู้บริหาร 
ครู
น าเสนอ
ร่องรอย
การ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
คุณธรรม
ระดับเขต
ตรวจ
ราชการ 
 
 
 
 

กรณีท่ี
ได้รับ
คัดเลือก
เขตตรวจฯ
ผู้บริหาร 
ครูน าเสนอ
ร่องรอย
การ
ปฏิบัติงาน
ด้าน
คุณธรรม
ระดับ
ภูมิภาค 

กรณีท่ีได้รับ
คัดเลือก
ระดับภูมิภาค
ผู้บริหาร ครู
น าเสนอ
ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรม
ระดับประเทศ
และรับการ
ยกย่องเชิดชู
เกียรติในงาน
symposium 
ระดับประเทศ 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๒.๔ กิจกรรมคืนคุณธรรม

สู่ห้องเรียน 
ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
เป็นเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่บูรณาการ
คุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา หรือ
กรอบแนวคิด
คุณธรรม ๕ ประการ 
ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. หรือ
แต่ละห้องเรียน 
สามารถก าหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์
เพ่ิมเติมเป็นของ
ห้องเรียนที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาของ
นักเรียนแต่ละ
ห้องเรียนได้โดยครูและ
นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัญหา สาเหตุ 
แนวทางแก้ไข และจัด
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมระดับห้องเรียน 
หรือกิจกรรมอื่น 

 ๑.คัดเลือก
ผลงาน
โครงงาน
จ านวน ๓ ทีม 
(ประถม๑ ทีม 
ม.ต้น ๑ ทีม 
ม.ปลาย ๑ 
ทีม) 
โดยคัดจาก
โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ปี ๖๐ 

ส่งผลงาน
ผลงาน
โครงงาน
จ านวนเข้า
ร่วม
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
(symposium 
ระดับเขต
ตรวจ
ราชการ) 

นิเทศ 
ติดตาม
ประเมิน 
ผล 

    โรงเรียน
ที ่
เข้า
โครงการ
๖๐ 
จัดท า
โครงงาน
คุณธรรม
ทุก
ห้องเรียน 
และสมัคร
เข้ารับการ
คัดเลือก
ระดับ 
สพท. 

โรงเรียนที่ 
เข้า
โครงการ
๖๑ 
จัดท า
โครงงาน
คุณธรรม
ทุก
ห้องเรียน 
 

 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ที่สอดคล้องกับ

คุณธรรมอัตลักษ์ เพ่ือ
ปลูกฝังให้นักเรียน
เป็นคนดีของ
ห้องเรียนต่อไป 

          

๒.๕ กิจกรรมครอบครัว
คุณธรรม 
ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการประสาน
ความร่วมมือ ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครุ นักเรียน พ่อแม่ 
และผู้ปกครอง เพ่ือ
แก้ปัญหาพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ ของ
นักเรียน ให้เป็น
พฤติกรรมบ่งชี้ เชิง
บวก และปลูกฝัง 
ส่งเสริม  
สนับสนุนพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ให้แก่
นักเรียนได้อย่างถาวร 
 
 

 ประชุมชี้แจง
สร้างความรู้
ความเข้าใจให้
โรงเรียนทราบ
ในการจัด
กิจกรรมคอบ
ครัวคุณธรรม 

     ครู 
ผู้ปกครอง 
และ
นักเรียน
ร่วม
ก าหนด
คุณธรรม
เป้าหมาย 
และแนว
ปฏิบัติของ
ครอบครัว 

ครู 
ผู้ปกครอง 
และ
นักเรียนลง
มือปฏิบัติ
และร่วม
ประเมินผล
เป็นระยะ 

 



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัดสพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ กิจกรรมสร้างความ

เข็มแข็งให้โรงเรียน
คุณธรรม 

 

๓.๑ กิจกรรมโรงเรียนดี มี
ที่ยืน 
ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
เป็นกิจกรรมที่เป็น
การตรวจสอบ
กระบวนการ
ด าเนินงานและ
ยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยใช้เกณฑ์
การตรวจสอบ
คุณภาพแต่ละระดับ
ได้แก่ ระดับ ๑ ดาว 
โรงเรียนตรวจสอบ
ตนเอง 
ระดับ ๒ ดาว เป็นผู้
ตรวจสอบ 
ระดับ ๓ ดาว ทีม
เคลื่อนที่เร็วเป็นผู้
ตรวจสอบ 
ระดับ ๔ ดาว  
 

 ประเมิน
โรงเรียนตาม
เกณฑ์ระดับ 
๒ ดาว 

-มอบเกียรติ
บัตรโรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ.ระดับ ๒ 
ดาว 
-เสนอชื่อ
โรงเรียนเพ่ือ
รับการ
ประเมิน
ระดับ ๓ ดาว 
๔ ดาว และ 
๕ดาว 

 สพฐ.ประกาศ
รายชื่อและ
จัดพิธีเชิดชู
เกียรตใิห้กับ
โรงเรียน
ระดับ ๕ดาว
ในงาน
symposium
ระดับประเทศ 

 โรงเรียน
ประเมิน
ตนเอง
ระดับ๑ 
ดาวและ
สมัครรับ
การ
ประเมิน
ระดับ ๒ 
ดาว 

   



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ทีมขับเคลื่อน

คุณธรรมด่วนพิเศษ 
เป็นผู้ตรวจสอบและ
ระดับ ๕ ดาว สพฐ.
เป็นผู้ตรวจสอบโดย
แต่ละระดับ 
มีเกณฑ์การ
ตรวจสอบที่แตกต่าง
กันซึ่งโรงเรียน
สามารถศึกษาและ
น าไปใช้ได้ 

          

๓.๒ กิจกรรม นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 
โรงเรียนคุณธรรม 
 ค ำอธิบำยกิจกรรม: 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม อย่างไกล้ชิด 
และต่อเนื่องของผู้
นิเทศ เป็นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งใน
การขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ให้ประสบ
ความส าเร็จ ผู้นิเทศ 
 

          



ที ่ กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่สกลนคร เขต ๑ โรงเรียนในสังกัด สพป.สกลนคร เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓.๒ แต่ละคณะจะ

ด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ดังนี้ 
๑. โรงเรียน นิเทศ
ภายในอย่างน้อย
เดือนละ สองครั้ง 
๒.สพท. นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม อย่างน้อย
โรงเรียนละ ๑-๒ 
ครั้ง/ภาคเรียน 
๓.ทีมเคลื่อนที่เร็ว 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สพท.และสุ่มโรงเรียน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 
๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดประชุม
วางแผน
ด าเนินงาน 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
พัฒนาทักษะ
การนิเทศ 
โรงเรียน
คุณธรรม 
สพฐ. 
ด าเนินการ
นิเทศ โดย 
ศน. ผอ.ร.ร.ที่
เป็นและ
หน่วย
ขับเคลื่อนร.ร.
คุณธรรม 
ระดับศูนย์
เครือข่าย 
 

จัดกิจกรรม
symposium
ระดับเขต
ตรวจ
ราชการ 

สรุป รายงาน
ผลการนิเทศ 
 

     

 


