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๑ 

 

รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 
 

๑. กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
 

     ๑.๑ ความเปนมา  

 ยุทธศาสตรชาติวาดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสำนึกตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของทุกภาคสวนใน

การรักษาผลประโยชนสาธารณะ ในมาตรการที่ ๑ สงเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และมาตรการที่ ๓ การใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการปลูก ปลุก ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เรง

สงเสริมการศึกษาเพ่ือสรางเยาวชนใหเปนสุจริตชนทุกภาคสวน รวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนโยบายการศึกษา

ทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุงสรางคนเกง คนดี เนนใหดำรงชีวิตสอดคลองตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมที่มีเสถียรภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติใหกาวหนา มั่นคง และ

สุจริตอยางยั่งยืน 

 กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีนโยบายยึดหลักการบริหาร

กิจการ บานเมืองที่ดี มีความโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรรัปชัน ไดกำหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง และมาตรการ

ในการปองกันและตอตานการทุจริต โดยจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน เพื่อทำหนาที่ใน

การบูรณาการขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต สงเสริมคุมครองจริยธรรมของขาราชการ 

รวมท้ังติดตามผลการดำเนินงานและประสานความรวมมือระหวางสวนราชการในกระทรวงศึกษาธิการและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ี

รับผิดชอบการจัดการศึกษาใหเยาวชนของประเทศเปนพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ไดตระหนักใน

ความสำคัญของการเตรียมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา โดยมีสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ๒๒๕ เขต ดำเนินการขับเคลื่อนระดับภูมิภาค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดำเนินงานโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กิจกรรมบริษัทสรางการดี เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการโรงเรียนสุจริต เพ่ือปองกัน ปลูกฝงนักเรยีนใหตระหนัก

รู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล เปนคนเกงเรียนรู เปนคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาท รูจักการทำมาหากิจ สราง

ชีวิตใหรุงเรืองขึ้นได ซึมซับคุณคาแหงการทำความดี สรางความรูสึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปจจบุัน 

ปลูกฝงคานิยมการไมทุจริตใหกับเด็กนักเรียน ใหมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ไมมุงหวังแตผลประโยชนสวน

ตน ซึ่งจะสงผลใหเยาวชนที่ผานกระบวนการ เปนนักเรียนที่มีคุณภาพ เปนประโยชนตอการพัฒนาชาติ

บานเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก 

 กิจกรรมบริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  

จึงไดดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อใหนักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดศึกษาความรูเกี่ยวกับการดำเนิน



๒ 

 

กิจกรรม มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี และมีเจตคติตอการจัดกิจกรรม คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชน สวนตน และไดฝกตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต จากความสำคัญดังกลาว

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมซึ่งไดรับมอบหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ รูปแบบของ

การจัดกิจกรรม ภายใตชื่อ บริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสราง

ของบริษัทสรางการดีและไดมีฉันทามติ เสนอใหมีการตั้งชื่อโครงการคือ “กลวยฉาบสรางสุข” และดำเนินการ

จัดตั้งบริษัทสรางการดี ในโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เพื่อเปนการ สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนมีจิตสานึก

สุจริต สงผลใหเปนเยาวชนของประเทศชาติและพลโลกท่ีดี 

 

 ๑.๒ วัตถุระสงคของบริษัทสรางการดี  

  ๑. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๒. เพ่ือใหมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๓. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

  ๔. เพ่ือใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  

  ๕. เพ่ือคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 

 ๑.๓ เปาหมายการจัดบริษัทสรางการดี 

   ๑.๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ  

   ๑) นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รวมดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีใน 

โรงเรียน จำนวน ๑ บริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ จำนวน ๓๐ คน  

   ๒) จัดทำผลิตภัณฑกลวยฉาบจำหนาย จำนวน ๒๐๐ ชิ้น ตอหนึ่งสัปดาห เปน

ระยะเวลา ๓๐ สัปดาห รวมท้ังสิ้น ๖,๐๐๐ ชิ้น  

   ๓) นักเรียนรอยละ ๘๐ มีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   ๔) นักเรียนท่ีเปนคณะกรรมการบริษัทรอยละ ๘๐ เกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต  

   ๕) นักเรียนรอยละ ๘๐ คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  ๑.๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ  

   ๑. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   ๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

   ๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี  

   ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  

   ๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว 

  



๓ 

 

 ๑.๔ งบประมาณ  

  จากโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม     ๒,๐๐๐   บาท  

   คาหุนจากสมาชิกจำนวน ๓๐๐ หุน หุนละ ๑๐ บาท   ๓,๐๐๐   บาท 

       รวม   ๕,๐๐๐   บาท  

 

  ๑.๕ สถานท่ีการดำเนินกิจกรรม  

  โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 

 ๑.๖ ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  

  เริ่มโครงการ วันท่ี ๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

  สิ้นสุดโครงการ วันท่ี ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

     การดำเนินงานบริษัทสรางการดี 
 

 บริษัทสรางการดี สาขา โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ไดดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัท
สรางการดี ภายใตชื่อ “กลวยฉาบสรางสุข สรางการดี” ดังนี้  
 วิธีการดำเนินงาน  
  ๑. ข้ันวางแผน  
   ๑.๑ ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ความตองการ สืบคนขอมูล  
   ๑.๒ เขียนโครงการ เสนอโครงการกับครูท่ีปรึกษาโครงการ  
   ๑.๓ ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการใหคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา  
   ๑.๔ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเสนอใหผูอํานวยการอนุมัติ  
   ๑.๕ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี 
มอบหมาย หนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอมกอนเริ่มโครงการ  
   ๑.๖ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ  
  ๒. ข้ันดำเนินงาน  
   ๒.๑ จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน  
   ๒.๒ ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  
   ๒.๓ การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน  
  ๓. ข้ันประเมินผล  
   ๓.๑ สังเกตการปฏิบัติงาน 
   ๓.๒ ตรวจสอบบญัชีรายรับ – รายจาย  
   ๓.๓ สรุปผลและจัดทำรายงาน 
 
 
 



๔ 

 

 ปฏิทินการดำเนินงาน 
  

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
๑๓-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธโครงการ 

รับสมัครนักเรียนเขารวมโครงการ 
คัดเลือกคณะกรรมการบริษัท 
แตงตั้งคณะกรรมการ 

ครูกลุมสาระสังคมศึกษาฯ 

๓ -๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สืบคนขอมูล 
เขียนโครงการ 

คณะกรรมการ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูท่ีปรึกษาพิจารณาโครงการ ครูท่ีปรึกษา 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครูท่ีปรึกษาเสนอโครงการใหคณะกรรมการ 

กลั่นกรองพิจารณา 
ครูท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการกลั่นกรอง 

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการ 
เสนอใหผูอํานวยการอนุมัติ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง 
ผูอํานวยการ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี 
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอม 
กอนเริ่มโครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทสราง 
การดีทุกคน 

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ  ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ลงมือทำผลิตภัณฑ ฝายผลิต 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

จำหนายกลวยฉาบสัปดาหท่ี ๑–๑๓ โดย 
จำหนายผานระบบสหกรณในโรงเรียนและ
รานคาในชุมชนของตนเอง 

ฝายขายผลิตภัณฑ 
ฝายลูกคาสัมพันธห 

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

สรุปบัญชีรายรับรายจายครั้งท่ี ๑ – ๑๓ ฝายการบัญชีและการเงิน 

 ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี สรุปผล
การดำเนินงานบริษัท ครึ่งปแรกของ โครงการ 

คณะกรรมการบรษัิทสราง 
การดีทุกคน 

๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
สพฐ. นอย 

 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี 
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ เตรียมความพรอม 
กอนเริ่มโครงการครึ่งปหลัง 

คณะกรรมการบรษัิท 
สรางการดีทุกคน 

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จัดเตรียมสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

ลงมือทำผลิตภัณฑ ฝายผลิต 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

จำหนายกลวยฉาบสัปดาหท่ี ๑๔-๓๐ โดย ฝายขายผลิตภัณฑ  
ฝายลูกคาสัมพันธ 
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ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
จำหนายผานระบบสหกรณในโรงเรียนและ
รานคาในชุมชนของตนเอง 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ถึง 
๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

สรุปบัญชีรายรับรายจายครั้งท่ี ๑๔-๓๐ ฝายการบัญชีและการเงิน 

๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรางการดี สรุปผล
การดำเนินงานบริษัท ครึ่งปหลังของโครงการ 

คณะกรรมการทุกคน 

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบกิจการบริษัท คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.สพฐ. นอย 

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ป.ป.ช.ชุมชน ตรวจสอบกิจการบริษัท คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.ชุมชน 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ประชุมใหญสามัญประจำปผูถือหุน คณะกรรมการทุกคน 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จายเงินปนผล ฝายการบัญชีและการเงิน 
๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓ รายงานโครงการ คณะกรรมการ 

 
 วิธีการผลิตกลวยฉาบ 

 ๑. วัสดุ/อุปกรณในการทำกลวยฉาบ มีดังนี้ 
๑) กลวยน้ำหวา   ๒) กระทะ  
๓) ตะแกรงลวด   ๔) กะละมัง 
๕) ท่ีไสกลวย   ๖) เครื่องชั่ง  
๗) ถังน้ำหรือโองน้ำ   ๘) ตะหลิว  
๙) ทัพพี    ๑๐) มีด  
๑๑) ถาด    ๑๒) เตา  
๑๓) น้ำ    ๑๔) มีดคู 
๑๕)กระชอน   ๑๖) น้ำตาลทราย  
๑๗) เนย   ๑๘) ผงปรุงรสตาง ๆ  

 ๒. การทำกลวยฉาบ 
   ๑) ปอกเปลือกกลวยน้ำหวาดิบ ดวยมีดปอกเปลือก (มีดคู) 
   ๒)  นำกลวยท่ีปอกเปลือกใหหมดท้ังหวี ลาง และแชไวในน้ำสะอาดท่ีผสมเกลือ
เล็กนอย (เพ่ือไมใหกลวยมีสีดำ) ตั้งพักไว 
   ๓) ฝานกลวยดิบเปนแผนบาง ๆ ตาม ความยาวของผล ดวยมีดคู แลวนำกลวยท่ี
ฝานแลวตากแดดเพ่ือใหสามารถหยิบกลวยไดงาย กลวยจะไมติดกัน 
   ๔) ตั้งกระทะใหรอนเติมน้ำมันพืชลงในกระทะ เม่ือน้ำมันรอนพอดี มีควันลอยบาง
บาง ๆ ใสกลวยตามขอ ๓ ลงทอดในน้ำมันทันที เม่ือกลวยลอยตัวข้ึนมาบนผิวน้ำมัน ใหหม่ันคนและ พลิกชิ้น
กลวยกลับใหถูกน้ำมัน เพ่ือความรอนสม่ำเสมอท่ัวกันทุกชิ้น จนเหลืองดีแลว (อยาเหลืองมาก เพราะกวาจะ
เย็นคลายตัว กลวยจะไหม มีสีดำ และมีรสขม) ตักข้ึนใสกระชอนใหสะเด็ดน้ำมัน ทำจนกระท่ังเสร็จ 
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   ๕) ปรุงรสเพ่ิมรสชาติดวยเนย น้ำตาล และผงปรุงรส รสชาติตาง ๆ โดยนำกลวยท่ี
ทอดแลวคลุกเคลาใหท่ัวดวยเนยน้ำตาล หรือผงปรุงรส 
 
 การคำนวณตนทุนและกำหนดราคาขาย คณะกรรมการบริษัทสรางการดี ไดคำนวณราคาตนทุน 
ของกลวยฉาบและกำหนดราคาขายดังนี ้
 
 รสชาตดิั้งเดิม 
 ตนทุนขาย 
  ๑. กลวยฉาบทอดไมปรุงรส ๕ กิโลกรัม ราคา ๗๕๐ บาท 
  ๒. ถุงบรรจุภัณฑ ๕๐ ถุง   ราคา ๑๙๐  บาท 
  ๓. ตราสินคา ๕๐ ชิ้น    ราคา   ๒๕  บาท 
 รวมตนทุนขาย   ๙๖๕  บาท ตอ ๕๐ ชิ้น เฉลี่ย ๑๙.๓๐ บาท 
 ราคาขายชิ้นละ ๒๕ บาท  
 กำไร (บาท) ตอชิ้น  ๕.๗๐ บาท     
 
 รสชาติตาง ๆ 
 ตนทุนขาย 
  ๑. กลวยฉาบทอดไมปรุงรส ๕ กิโลกรัม  ราคา ๗๕๐ บาท 
  ๒. ถุงบรรจุภัณฑ ๕๐ ถุง    ราคา ๑๙๐  บาท 
  ๓. ตราสินคา ๕๐ ชิ้น     ราคา   ๒๕  บาท 
  ๔. ผงปรุงรส      ราคา   ๖๐  บาท 
 รวมตนทุนขาย   ๑,๐๒๕  บาท ตอ ๕๐ ชิ้น เฉลี่ย ๒๐.๕๐ บาท 
 ราคาขายชิ้นละ ๒๕ บาท  
 กำไร (บาท) ตอชิ้น  ๔.๕๐ บาท     
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     ผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินการกิจกรรมของบริษัทสรางการดีของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ภายใตชื่อ “กลวยฉาบ
สรางสุข สรางการดี”  สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
1. การจัดตั้งบริษัท 
 ตารางท่ี 1 จำนวนคณะกรรมการบริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ภายใตชื่อ “กลวยฉาบ
สรางสุข สรางการดี”  

คณะกรรมการบริษัทฯ 
จำนวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ประธานกรรมการฯ  1 1 
รองประธานกรรมการฯ  1 1 
เลขานุการ  1 1 
ผูอำนวยการผลิต  1 1 
คณะกรรมการตรวจสอบ  1 1 
ฝายการบัญชีและการเงิน 4 2 6 
ฝายจัดหาและผลิตภัณฑ 4 3 7 
ฝายลูกคาสัมพันธ 5 1 6 
ฝายขายผลิตภัณฑ 3 3 6 

รวม 16 14 30 
 
2. สมาชิก 
 ตารางท่ี 2 จำนวนสมาชิกผูถือหุน บริษัทสรางการดี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ภายใตชื่อ “กลวยฉาบ
สรางสุข สรางการดี” 
 

ช้ัน 
จํานวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 14 33 47 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 20 34 54 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 19 24 43 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 18 26 44 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 27 32 59 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 16 37 53 

รวม 114 186 300 
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3. การจำหนายผลิตภัณฑ 
 ตารางท่ี 3 แสดงรายรับรายจายของบริษัทประจำป  

ภาคเรียนท่ี รายรับ รายจาย คงเหลือ 
1    74,280     30,356     43,924  
2    73,705     42,179     31,526  

   
 จากตารางท่ี 1 พบวาในภาคเรียนท่ี 1 โครงการมีรายรับจำนวน 74,280 บาท และมีรายจาย 
30,356 บาท  ซ่ึงมีเงินคงเหลือเพ่ือใชเปนทุนในการดำเนินโครงการในภาคเรียนท่ี 2 จำนวน 43,924 บาท 
และในภาคเรียนท่ี 2 มีรายรับจำนวน  73,705 บาท และมีรายจาย 42,179 บาท คงเหลือเงิน 31,526 
บาท รวมสองภาคเรียน มีเงินคงเหลือ 75,450  บาท 

๔. ผลการใชจายงบประมาณ  
 ๔.๒.๑ งบประมาณจากบริษัทสรางการดี จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ( คาวัสดุอุปกรณในการดำเนินงาน) 
 ๔.๒.๒. หุนสมาชิก จำนวน 3,000 บาท  
 ๔.๒.๓. เงินกูยืมจากแหลงอ่ืน จำนวน - บาท  
 ๔.๒.๔  การบริหารเงินคงเหลือ จำนวน 75,450  บาท 
  กิจกรรมสารธารณประโยชน 10%  จำนวน 7,545  บาท มอบเปนทุนการศึกษา 
  สวัสดิการกรรมการ 30%  จำนวน 22,635  บาท เฉลี่ยคนละ 754.50 บาท 
  ทุนสำรอง  20 %   จำนวน 15,090 บาท  
  ปนผลสมาชิก  40%  จำนวน 30,180 บาท เฉลี่ยคนละ 100.60 บาท 
 
5. การประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ 

         ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยใชสถิติแจกแจงความถ่ีของขอมูล คำนวณหาคารอย  
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยนำเสนอ
ขอมูลเปนตารางเพ่ืออธิบายขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม ไดแก เพศ อาย ุอาชีพ 

         ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูกรอกแบบสอบถาม โดยนำเสนอขอมูลเปนตารางเพ่ือ 
          อธิบายความพึงพอใจของผูบริโภค จำนวน 8 ขอ 

         ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานโดยใชสถิติแจกแจงความถี่ของขอมูล 

         ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนรอยละของผูกรอกแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนคน รอยละ 

ชาย 124 38.75 

หญิง 196 61.25 

รวม 320 100.0 
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        จากตารางท่ี 4 พบวาผูกรอกแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 196 คน คิดเปนรอยละ 
61.25 และเพศชายจำนวน 124 คน คิดเปนรอยละ 38.75 
 
        ตารางท่ี 5 แสดงจำนวนรอยละของผูกรอกแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวนคน(คน) รอยละ 

13-17 
18-22 
23-27 
28-32 

33 ปข้ึนไป 

203 
22 
23 
9 

63 

63.44 
6.88 
7.19 
2.81 

19.69 
รวม 320 100.0 

     
   จากตารางท่ี 5 พบวาผูกรอกแบบสอบถาม สวนใหญอยูในอายุ  ระหวาง 13 -  17 ป จำนวน 203 
คน คิดเปนรอยละ 63.44 รองลงมาคือชวงอายุ 33 ปข้ึนไป จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 19.69   
 
 ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนรอยละของผูกรอกแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวนคน(คน) รอยละ 
นักเรียน 

รับขาราชการ 
อ่ืน ๆ 

216 
83 
21 

67.50 
25.94 
6.56 

รวม 320 100.0 
 
 ตารางท่ี 6 พบวา ผูกรอกแบบสอบถามโครงการการทำกลวยฉาบเพ่ือจำหนาย เปนนักเรียน จำนวน 
320 คน คิดเปนรอยละ 71.87 รับราชการ จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.94 และอ่ืน ๆ จำนวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 2.19 
 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความสำคัญของขอคำถามโครงการการทำกลวยฉาบเพ่ือจำหนาย 
2.1. ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจของผูบริโภค ดังปรากฏในตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 แสดงคาเฉลี่ย 𝑋𝑋 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. แสดงระดับความสำคัญของขอคำถามระดับ
ความพึงพอใจของผูบริโภค 
 

ลำดับ ขอคำถาม 
ระดับความสำคัญของขอคำถาม 

X S.D. เกณฑ 
1 ขนมกลวยฉาบมีรสชาติอรอย 4.29 0.686 มาก 
2 ขนมกลวยฉาบสะอาดถูกหลักอนามัย 4.05 0.783 มาก 
3 ขนมกลวยฉาบมีความกรอบ 3.97 0.745 มาก 
4 นํ้าเชื่อม,ผงปรงรส ขนมกลวยฉาบมีรสชาติอรอย 3.67 0.697 มาก 
5 ขนมกลวยฉาบมีราคาท่ีเหมาะสม 3.78 0.773 มาก 
6 มีประโยชนทางโภชนาการ 4.05 0.702 มาก 
7 รูปลักษณสวยงาม 3.95 0.770 มาก 
8 บรรจุภัณฑสวยงาม 4.01 0.823 มาก 

 
 ผลการประเมินนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดี เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล แบบวัดและประเมินโครงการ แบบ สก ๑๐ ไดผลดังตาราง ตารางแบบวัดและประเมินผลโครงการ 
ตารางแบบวัดและประเมินผลโครงการ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. ทักษะดานความรู (know ledge Skills)  
    ๑.๑ มีความรูในการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสราง 
การดี  
    ๑.๒ ใชความรูจากทฤษฏีสูการปฏิบัติ  
    ๑.๓ สื่อสารถายทอดความรูได  
    ๑.๔ มีทักษะในการรวบรวมความรูและสรางองคความรู
ได 

     

๒. ทักษะดานความคิด ( Thinking Skills )  
   ๒.๑ สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณและคิดได  
อยางเปนอิสระ  
   ๒.๒ สามารถคิดไดอยางสรางสรรคและมี จินตนาการ  
   ๒.๓ สามารถคิดหาวิธีแกปญหาได 
   ๒.๔ สามารถสรปุและประเมินผลงานตนเอง 

     

๓. ทักษะสวนบุคคล (Personal Skills)  
   ๓.๑ สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนได  
   ๓.๒ สามารถวางแผนการทำงานได  

     



๑๑ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ปรับปรุง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

   ๓.๓ สามารถทำงานไดอยางมีข้ันตอนเปนระบบ  
   ๓.๔ มีนิสัยใฝเรียนใฝรูอยางตอเนื่อง   
๔. คุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Attributer )  
   ๔.๑ มีวินัย เอ้ือเฟอ เสียสละ  
   ๔.๒ มีความซ่ือสัตย คิดสรางสรรค  
   ๔.๓ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  
   ๔.๔ มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ 

     

๕. ทักษะภาคปฏิบัติ (Practical Skills)  
   ๕.๑ สามารถรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลท่ีตองการ ได  
   ๕.๒ สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลการวิเคราะห  
ขอมูลได  
   ๕.๓ สามารถรายงานผลของการดำเนินงานได  
   ๕.๔ สามารถประยุกตความรูไปใชในสถานการณ ใหมได 

     

 ผลการประเมินนักเรียนมีความรูเกี ่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีอยูในเกณฑ ระดับ 
๔.๕๕ ผานเกณฑการประเมินในระดับ ดีมาก 
 
 ๗. ผลการประเมินนักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดีเครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล แบบ สก ๑๑ การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย แบบ สก ๑๒ แบบติดตามตรวจสอบ
สถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ แบบถอดบทเรียนภายหลัง กิจกรรม (After Action Review : AAR) 
ผลการประเมินนกัเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบรษัิทสรางการดีไดผลดังนี้  
 จากการติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.
สพฐ.ชุมชน พบวาดานการดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถวน มีความถูกตอง และเปน 
ปจจุบัน แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี และจากการถอดบทเรียน
ภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR) ตามคำถามพบวา คำถามที่ ๑ นักเรียนคิดวาแนวปฏิบัตทีิ่ดี
หรือแนวทางการดำเนินงานจากการเขารวมกิจกรรมนี้ มีอะไรบาง แนวปฏิบัติที่ดีหรือแนวทางการดำเนินงาน
จากการเขารวมกิจกรรมนี้สรุปคำตอบไดดังนี้ เปน การทำงานที่มีแนวทางในการปฏิบัติเปนระบบมีแบบแผน
และสามารถทำตามแผนได สามารถตรวจสอบ ความโปรงใสได คำถามที่ ๒ สิ่งที่นักเรียนไดจากการเขารวม
กิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้(สิ่งท่ีไดเกิน ความคาดหวังและนอยกวาความคาดหวัง) สิ่งท่ีนักเรียนไดจากการ
เขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้สรุปคำตอบไดดังนี้ไดฝก ประสบการณการจัดตั้งบริษัทและรับผิดชอบ
งานในรูปแบบบริษัทตามหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย และได ฝกใหตัวเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม
คุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต คำถามท่ี ๓ นักเรียนจะนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเขารวม
กิจกรรมบริษัทสราง การดีไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจำวันอยางไร นักเรียนจะนําความ
รูและทักษะท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีไปใชประโยชน ในการปฏิบัติงานหรือใชใน
ชีวิตประจำวัน สรุปคำตอบไดดังนี้ สามารถนําประสบการณท่ีไดรับไปเปน แนวทางในการประกอบอาชีพใน



๑๒ 

 

อนาคตได และจากการไดฝกฝนตัวเองใหมีคุณลักษณะ 5 ประการ โรงเรียนสุจริต ทำใหเรานําไปใชใน
ชีวิตประจำวันในการอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข คำถามที่ ๔ นักเรียนคิดวาปจจัยสูความสำเร็จ ( Key 
Success Factor ) คืออะไรบาง ปจจัยสูความสำเร็จ สรุปคำตอบไดดังนี้ การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มี
ความซ่ือสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ 
 ๘. ผลการประเมินนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม ผลการประเมินนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสราง
การดีไดแก กิจกรรมบริษัท สรางการดีเปนกิจกรรมท่ีดีมาก การไดเขามาเปนสมาชิกบริษัทนี้ทำใหไดท้ังประสบ
การณการทำงาน ได แนวคิดในการจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ไดรายไดระหวางเรียน และยงัชวยฝกให
เปนคนท่ีรูจัก คิด มีวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีความซ่ือสัตย
สุจริต รูจักการอยูอยางพอเพียงและท่ีสำคัญรูจักแบงปนใหผูอ่ืน ทำใหอยูรวมกับผูอ่ืนในชีวิตประจำวันไดอยาง 
มีความสุข  
 ๙. ผลการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต เครื ่องมือที ่ใชวัดและ
ประเมินผล แบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม ผลการประเมินนกัเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสจุริต 
ไดแกนักเรียนมีทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
 ๑๐. ผลการประเมินนักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล แบบตรวจสอบเอกสาร และแบบสัมภาษณการจัดกิจกรรม ผลการประเมินนักเรียนคำนึงถึง
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว ไดผลดังนี้ นักเรียนมีการคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประ
โยชนสวนตัว โดยดูไดจากแบบสัมภาษณ ท่ีตอบได วานักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต โดย
เฉพาะขอมีจิตสาธารณะ 
 

     สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 จากการดำเนินงานบริษัทสรางการดี สาขาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สรุปผลการดำเนินงาน และข
อเสนอแนะ ดังนี้ สรุปผลตามเปาหมาย  
  ๑. นักเรียนโรงเรยีนโคกคอนวิทยาคม รวมดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีในโรงเรียน 
จํานวน ๑ บริษัท แบงเปนคณะกรรมการ จํานวน 30 คน บริษัทสรางการ และมีสมาชิก จํานวน 300 คน 
ตามเปาหมายท่ีตั้งไว  
  ๒. คณะกรรมการฯไดจัดทำกลวยฉาบ ระยะเวลา 30  สัปดาห รวมท้ังสิ้น 3,3๐๐ ชิ้น ต่ำ
กวาเปาหมายท่ีตั้งไว เนื่องจากชุมชนไมมีกลวยในการผลิตกลวยฉาบ 
  ๓. จํานวนนักเรียนท่ีมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีตามเปาหมายรอยละ ๘๐  
  ๔. จํานวนนักเรียนท่ีเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตตามเปาหมายรอยละ ๘๐  
  ๕. จํานวนนักเรียนท่ีคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวตามเปาหมาย รอย
ละ ๘๐ สรุปผลตามวัตถุประสงค  
   ๑. นักเรียนมีความรูเก่ียวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสรางการดีอยูในเกณฑ ๔.๕๕ 
ผานเกณฑการประเมินในระดับ ดีมาก  
   ๒. นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดีจากการติดตาม
ตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และการติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนพบวาดานการ 
ดำเนินงาน มีการปฏิบัติงานตามรายการเอกสารครบถวน มีความถูกตอง และเปนปจจุบัน แสดงใหเห็นวา



๑๓ 

 

นักเรียนมีทักษะการบรหิารจัดการกิจกรรมบริษัทสรางการดี มีแนวทางในการปฏิบัติเปนระบบมีแบบแผนและ
สามารถทำตามแผนได สามารถตรวจสอบความโปรงใสได  
    - สิ่งท่ีนักเรียนไดจากการเขารวมกิจกรรมบริษัทสรางการดีครั้งนี้ คือ ไดฝก
ประสบการณ การจัดตั้งบริษัทและรับผิดชอบงานในรูปแบบบริษัทตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และไดฝกให
ตัวเองมี คุณลักษณะอันพึงประสงคตามคุณลักษณะ ๕ ประการโรงเรียนสุจริต  
    - นักเรียนจะนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรมบริษัท          
สรางการดีไปใช ประโยชนในการปฏิบัติงานหรือใชในชีวิตประจำวันได คือ สามารถนําประสบการณท่ีไดรับ
ไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได และจากการไดฝกฝนตัวเองใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ 
โรงเรียนสุจริต ทำใหเรานําไปใชในชีวิตประจำวันในการอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
    - ปจจัยสูความสำเร็จ คือ การมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความซ่ือ
สัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
   ๓. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดีกลาวคือ กิจกรรมบรษัิท 
สรางการดีเปนกิจกรรมท่ีดีมาก การไดเขามาเปนสมาชิกบริษัทนี้ทำใหไดท้ังประสบการณการทำงานไดแนวคิด
ในการจะนําไปประกอบอาชีพในอนาคต ไดรายไดระหวางเรียน และยังชวยฝกใหเปนคนท่ีรูจัก คิด มีวินัย มี
ความรับผิดชอบในการทำงาน สามารถทำงานเปนทีมรวมกับผูอ่ืนได มีความซ่ือสัตยสุจริต รูจักการอยูอยางพอ
เพียงและท่ีสำคัญรูจักแบงปนใหผูอ่ืน ทำใหอยูรวมกับผูอ่ืนในชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข  
   ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแกนักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการคิด มีวินัย มีความซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  
   ๕. นักเรียนคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว เห็นไดจากการ
ทำงานท่ีมุงม่ัน ใหเกิดผลสำเร็จของบริษัท มองเห็นงานบริษัทสำคัญกวางานสวนตัว  
 
     ขอเสนอแนะ 

  ๑. โรงเรียนเห็นควรวาจะนําเสนอผลการดำเนินงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนและ 
ชุมชนอ่ืน  
  ๒. โรงเรียนเห็นควรวาจะทำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย รักษา 
คุณภาพใหเปนท่ีรูจักและนิยมตอบุคคลท่ัวไป  
  ๓. โรงเรียนเห็นควรวาจะดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ตามความสนใจของผูเรียน และ 
ดำเนินการในรูปแบบของบริษัทสรางการดี 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

     ภาพการดำเนินงาน 

 
ศึกษาดูงานข้ันตอนการผลิตกลวยฉาบ 

 

 
 

 
 

    
 
 
 
 



๑๕ 

 

จัดทำผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

 

 
 

   
 

   
 
 

 
 
 

 

 



๑๖ 

 

๒. กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. นอย 
 

     แนวทางการดำเนินกิจกรรม 

กรอบแนวคิด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดำเนินการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซ่ึงมุงพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยง

อบายมุข ทุกหนวยรับผิดชอบ ซึ่งไดบูรณาการใหกับสถานศึกษาปลูกจิตสำนึกใหกับนักเรียน มีความรูเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง จิตสาธารณะ และยึดม่ันใน

คุณธรรม จริยธรรม โดยใหผูเกี่ยวของมีบทบาทในกระบวนการดำเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาค 

เปนธรรม ทั้งการปฏิบัติการพัฒนา และเผยแพรองคความรูดานการปองกันการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณท่ี

ตอเนื่องและยั่งยืน 

กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เปนกิจกรรมท่ีกำหนดใหดำเนินการในโครงการโรงเรียน

สุจริต เพื่อใหนักเรียนและชุมชน เกิดความภาคภูมิใจ เปนเจาของกิจกรรม ในการรวมกันสรางความดีใหกับ

สังคม ท้ังยังเปนตนแบบในการทำความดี โดยผานกระบวนการทำงานเปนกลุม เปนผูนําในการทำความดี ดูแล 

การสรางความดีของเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และบุคคลในชุมชนมีระบบการทำงานอยางเปนขั้นตอน ผาน

กระบวนการวางแผนการดำเนินงานอยางมีสวนรวม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ 

นักเรียน และชุมชนอยางใกลชิด การปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคระหวางการดำเนินงาน 

และการสรุปผลการดำเนินงานใหผูท่ีเก่ียวของทราบ พรอมท้ังสามารถเผยแพรใหแกสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ 

อยางหลากหลาย โดยมีเปาหมายรวมกัน คือนําไปสูการสรางคุณธรรมใหเกิดกับนักเรียนตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต เด็กและเยาวชนไดเปนผูมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี อันจะนําไปสูการเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 

จนกระท่ังเปนผูใหญท่ีมีภูมิคุมกันและคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน มีความรู ความเขาใจ ในบทบาทและ

หนาท่ีอยางชัดเจนนําไปปฏิบัติได 

๒. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในดาน

การปองกันการทุจริต 

๓. เพื่อใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนสงเสริม ปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. เพ่ือสรางเครือขายการปองกันการทุจริตในโรงเรียนและชุมชน 

 



๑๗ 

 

แผนภูมิแนวทางการดำเนินกิจกรรม 

 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาบทบาทหนาท่ี 

ป.ป.ช.สพฐ.นอย/ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

วิเคราะหสถานการณปจจุบัน 

กําหนดมาตราการ/แนวทาง 

การสงเสริมปองกัน และการพัฒนา 

นําไปใชในการปฏบิัติกิจกรรม 

- วัดและประเมินผล 

- สรปุรายงานผล 

- เผยแพรผลงาน 

 

ปรับปรุง 

และพัฒนา 
มีปญหา 



๑๘ 

 

การแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

โรงเรียนที ่ไดเขารวมโครงการฯ ดำเนินการจัดทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.นอย) ดังนี้ 

๑. แตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย มีวาระ ๑ ปการศึกษาตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ จำนวน ๑๕ 

คน โดยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการสรรหามาจากนักเรียนท่ีมี

คุณลักษณะสุจรติ ๕ ประการ 

๒. สงคำสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.นอย ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๓. โรงเรียนประสานงานกับสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  รวมกับ

ดำเนินการจดัอบรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย เพ่ือใหทราบ บทบาทหนาท่ีของตนเอง พรอมรายงานผลการดำเนินการ

โครงการฯไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด (ภาคผนวก) 

 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

๑. กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรยีน

สุจริต 

๒. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๓. สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. เปนผูนําในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือปองกัน

การทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

๕. ประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๖. สรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๗. ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการปองกันและตอตานการทุจริต 

๘. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 

๙. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

ขอ ๑ การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการสงเสริมปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริต 

๑. ศึกษาสภาพ วิเคราะหสถานการณปจจุบันในโรงเรียนที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยีน

สุจริต 



๑๙ 

 

๒. เขียนสถานการณปจจุบัน วิเคราะหขอดี/ขอเสีย/แนวทางการสงเสริมปองกันและพัฒนา ตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ใบงานท่ี ๑) 

๓. กำหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริม ปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๔. นํามาตรการและแนวทางการสงเสริม ปองกันและพัฒนาไปใชกับสถานการณจริงในโรงเรียน 

๕. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ติดตามผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงาน 

๖. นําเสนอผลการดำเนินงานทุกวัน นําเสนอตอผูบริหารโรงเรียนสัปดาหละ ๑ ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๒ การปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริม ปองกันและพัฒนาคุณลักษณะของ

โรงเรียนสุจริตใหกับนักเรียนในโรงเรียน ควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดี จึงจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยาง ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน

สุจริต ดังนี้ 

 

 

คุณลักษณะ 

ตัวอยางการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

๑. ทักษะกระบวนการคิด คิดอยางม ีเหตุผลและสามารถสื ่อสาร การคิด ตอท่ี

สาธารณชนได 

๒. มีวินัย ๑. เดินชิดขวา 

๒. ไมมาสาย/ตรงตอเวลา 

๓. แตงกายตามระเบียบ 

๓. ซ่ือสัตยสุจริต ๑. พูดความจริง 

๒. ไมลอกการบาน/ไมลอกผลงาน/ไมลอกขอสอบ 

๓. ไมเอาทรัพยสินผูอ่ืนมาเปนของตน 

๔. อยูอยาพอเพียง ๑. รับประทานอาหารไมเหลือพอเพียง  

๒. ใชสิ่งของอยางคุมคา 

๓. ใชน้ำ–ไฟฟาอยางประหยัดและคุมคา 

๔. จิตสาธารณะ ๑. ชวยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนดวยความเต็มใจ 

๒. รักษาสาธารณสมบัติของสวนรวม 

 

 

 



๒๐ 

 

ขอ ๓ การสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึงประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดูแลพฤติกรรมตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดับชั ้นละ ๑๐-๑๕ คน เพื ่อสอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที ่ไมพึงประสงค ตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ตามมาตรการท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย กำหนด 

๒. คณะกรรมการระดับสายชั้น รายงานผลการปฏิบัติงานใหป.ป.ช.สพฐ.นอย ทราบทุกวัน ป.ป.ช.สพฐ.

นอย นําผลการดำเนินงาน รายระดับชั้นมาสรุปและรายงานผลทุกวัน พรอมเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนา 

 

ขอ ๔ การเปนผูนํา ในการสรางเครือขายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปองกันการทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย สรางเครือขายความดีโดยการเชิญชวนเพื่อนนักเรียนทำความดีตาม

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

๒. บันทึกบุคคลท่ีสามารถเชิญชวนมาทำความดีไดตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ลงในแบบบันทึก  

(ใบงานท่ี ๒) 

๓. ติดตามพฤติกรรมของบุคคลเครือขายความดีเปนระยะ ยกยองชมเชย ปรับปรุง แกไขพฤติกรรมอยาง

กัลยาณมิตร 

 

ขอ ๕ การประสานความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางนักเรียนโรงเรียน ชุมชน และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

1. กำหนดกิจกรรมและบทบาทหนาท่ีของผูท่ีเก่ียวของ (นักเรียนโรงเรียน ชุมชน) ในแตละกิจกรรม  

(ใบงานท่ี ๓) 

2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามบทบาทหนาท่ี 

3. ดำเนินการตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๖ การสรรหา/คัดสรร ผูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมไดคัดเลือก บุคคลที่ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ตามลักษณะของโรงเรยีน

สุจริตสถานศึกษาอาจใชแนวทางการจัดกิจกรรมการคัดเลือกบุคคลสุจริตตนแบบ ดังนี้ 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

๓. สรางเกณฑการประเมิน 

๔. ประชาสัมพันธกิจกรรม 



๒๑ 

 

๕. ดำเนินการประเมินบุคคลสุจริตตนแบบ 

๖. ประกาศผลการประเมินบุคคลสุจริตตนแบบ 

๗. รายงานผลตอผูเกี่ยวของ โดยวิธีการที่หลากหลายเชน เสียงตามสาย วารสาร สื่อออนไลน 

เปนตน 

 

ขอ ๗ การประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในการปองกันและตอตานการทุจริต 

ดำเนินงานประชาสัมพันธ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตามกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินการใหทุก

ภาคสวนไดรับรูความเคลื่อนไหวของกิจกรมดังกลาว ใหท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ภายในโรงเรียน เชน การจัดปายนิทรรศการ บทบาทสมมุติเลานิทาน ฯลฯ 

๒. นอกโรงเรียน เชน เสียงตามสาย  วารสาร สื่อออนไลน ฯลฯ 

 

ขอ ๘ การจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานตอโรงเรียน 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย รายงานตามแบบรายงานหนาเสาธงทุกวัน นําเสนอตอผูบริหาร

สถานศึกษาสัปดาหละ ๑ ครั้ง และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง 

๒. สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.นอย ใหสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาทราบ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

ขอ ๙ การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย ตรวจสอบผลการดำเนินงาน ของบริษัทสรางการดี ดานความโปรงใส 

๒. ใชแบบการประเมินความโปรงใสในการทำงาน ในภาคผนวก (ใบงานท่ี ๔) 

๓. สรุปผลการประเมิน 

 

การวัดและประเมินผล 

การประเมินผลกระบวนการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

กระบวนการทำงาน 

๑. มีแผนงาน/โครงการ 

การสงเสริมปองกันและพัฒนา

ตามค ุณล ักษณะของโรงเร ียน

สุจริต 

๒. มีผู ร ับผิดชอบงานในแต

ละกิจกรรมท่ีชัดเจน 

ระดับ ๑ มีแผนงาน/โครงการการ

สงเสริมปองกันและพัฒนาตาม

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

และมีผูรับผิดชอบงานในแตละ

กิจกรรมท่ีชัดเจน 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑ และมี

เครื่องมือประเมินคุณลักษณะของ

-โครงการ 

-คำสั่ง 

-เครื่องมือประเมิน 

-ผลการประเมิน 

-รายงานโครงการ 



๒๒ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ หลักฐานรองรอย 

๓. มีเครื่องมือประเมิน 

คุณลักษณะของโรงเรยีนสุจริต 

๔. มีผลการประเมิน 

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

๕. มีรองรอย การปรับปรุง 

พัฒนางาน 

โรงเรียนสุจริต และมีผลการ

ประเมินคุณลักษณะของโรงเรียน

สุจริต 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

รองรอยการปรับปรุง พัฒนางาน 

การมีสวนรวมในการทำงาน 

๑. มีการกำหนดบทบาท 

ของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย/โรงเรียน/

ชุมชนมีความชัดเจน 

๒. มีการประชุมวางแผนการ

ทำงานอยางมีสวนรวม 

๓. ป.ป.ช.สพฐ.นอยมีภาวะ

ความเปนผูนําผูตามท่ีดี 

๔. มีการสรางเครือขาย

ความดีอยางขัดเจน 

๕. มีการประเมินผลจาก

บุคคลหลายฝาย 

ระดับ ๑ มีบทบาทของป.ป.ช.

สพฐ.นอย/โรงเรียน/ชุมชนมีความ

ชัดเจนและมีการประชุมวาง

แผนการทำงานอยางมีสวนรวม 

ระดับ ๒ มีระดับ ๑และ ป.ป.ช.

สพฐ.นอยมีภาวะความเปนผูนํา 

ผูตามท่ีดี และมีการสราง

เครือขายความดีอยางขัดเจน 

ระดับ ๓ มีระดับ ๑และ ๒ และมี

การประเมินผลจากบุคคลหลาย

ฝาย 

-คำสั่ง 

-บันทึกการประชุม 

-ภาพถายกิจกรรม 

-เอกสารบันทึกการสรางเครือขาย 

-ผลการประเมินจากบุคคลท่ี

หลากหลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

     การรายงานผล 

แบบรายงานการดำเนินงานของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 

ท่ี บทบาทหนาท่ี 
กิจกรรมท่ี

สอดคลอง 

ผลการจัด

กิจกรรม 

ขอเสนอแนะ/

ปญหาอุปสรรค 

๑.  กำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินการ 

สงเสริม ปองกันและพัฒนาตามคุณลักษณะ 

ของโรงเรียนสุจริต 

ซ่ือสัตยสุจริต - นักเรียนไมพูด

ปด 

-นักเรียน

ตระหนักถึงการ

พูดความจริง 

-นักเรียนมีความ

ภาคภูมิใจใน

ตนเอง เม่ือไดพูด

ความจริง ปฏิบัติ

ตนถูกตอง 

 

- 

๒.  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตามคุณลักษณะ 

ของโรงเรียนสุจริต 

ระเบียนแถว 

(มีวินัย) 

-นักเรียนมี

จิตสำนึกใน

บทบาทและ

หนาท่ีของตนเอง 

-นักเรียนปฏิบัติ

ตนตาม

กฎระเบียบ

ขอบังคับของ

โรงเรียนเปนอยาง

ด ี

 

 

 

- 

๓.  สอดสองดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไมพึง 

ประสงคตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

ของหายไดคืน -นักเรียนมีความ

ซ่ือสัตยตอตนเอง

ไมขโมยของท่ี

ไมใชของตนเอง 

-นักเรียนปฏิบัติ

ตนตาม

กฎระเบยีบ

 

 

 

- 

 



๒๔ 

 

ท่ี บทบาทหนาท่ี 
กิจกรรมท่ี

สอดคลอง 

ผลการจัด

กิจกรรม 

ขอเสนอแนะ/

ปญหาอุปสรรค 

ขอบังคับของ

โรงเรียนเปนอยาง

ด ี

๔.  เปนผูนําในการสรางเครือขายคุณลักษณะ 

ของโรงเรียนสุจริตในการดำเนินการจัดกิจกรรม 

เพ่ือปองกันการทุจริตตอโรงเรียนและชุมชน 

 

 

 

 

- 

-มีสวนรวมในการ

วางแผนการ

ดำเนินงานตาม 

โครงการโรงเรยีน

สุจริต  

-ปฏิบัติตาม

ขอตกลงระหวาง

โรงเรียนกับชมุชน  

-ดำรงชีวิตโดยยึด

หลักความ

พอเพียง 

 -รวมปฏิบัติงาน

ดวยความเสียสละ

และเต็มใจ กับ

โรงเรียนและ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

- 

๕.  ประชาสัมพันธกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการ

ปองกันและตอตานการทุจริต 

เสียงตามสาย -ใหนักเรียน

ประชาสัมพันธ

เสียงตามสายของ

โรงเรียน 

 

- 

๖.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย - - - 

 

หมายเหตุ คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.นอย รายงานตามแบบรายงานทุกวัน นําเสนอตอผูบริหารสถานศึกษา 

สัปดาหละ ๑ ครั้ง และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 

 

 



๒๕ 

 

     ภาพการดำเนินกิจกรรม 

อบรมครูแกนนำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

กิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

กิจกรรมของหายไดคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

กิจกรรมเสริมสรางวินัยใหกับนักเรียน 

 

 
 



๒๙ 

 

๓. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๓ 

 

วัน/เดือน/ปท่ีนิเทศ   ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๓  

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโรงเรียน  น้ำโสมพิทยาคม  จังหวัด  อุดรธานี 

ช่ือผูนิเทศ  ............................................... 

ตอนท่ี ๒  

 ๑. สภาพแวดลอม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกลเคียงสภาพแวดลอม 

  ๑. โรงเรียนไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคเผยแพรความรูดานความสุจริตและความโปรงใส

ภายในโรงเรยีน 

  ๒. จัดกิจกรรมดานคุณธรรมตาง ๆภายในโรงเรียน 

  ๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหรมรืน่ สวยงาม 

  ๔. โรงเรียนมีสถานท่ีในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการปลุกฝงคุณธรรม 

  ๕.โรงเรียนมีแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรม 

 

บรรยากาศของโรงเรียน 

 โรงเรียนมีบรรยายกาศ รมรื่น สะอาดสวยงานนาอยูเอ้ือตอการเรียนรู ปลอดภัย หองเรียนสะอาดไมมี

ถังขยะอยูภายในหองเรียน ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน ครูรักและเมตตานักเรียน นักเรียนรกัและ

เคารพครู บุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ผูบริหารใชหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหครูทำงานรวมกัน

อยางมีความสุข โรงเรียนมีความสัมพันธท่ีดีกับครอบครัวและชุมชน 

 

สภาพชุมชนใกลเคียง 

 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะครอบครัวขยาย เปนสมาชิกครอบครัวมีมาแตเดิม มีปูยาตา

ยาย หรือญาติคนอ่ืน ๆ อาศัยรวมกับพอแมและลุกหลาน ซ่ึงเปนครอบครัวใหญมีประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ 

คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม และรับจาง สวนใหญ

นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือเทศกาลทำบุญทางศาสนา 



๓๐ 

 

 ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และรับจาง

ท่ัวไป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน

คนเฉลี่ยตอครอบครัว ๕ คน 

 

สถานการณเส่ียงเส่ียง/ปญหาดานคุณธรรมของโรงเรียน 

 นักเรียนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม รอยละ ๖๐ เกิดปญหา เชน การใชโทรศัพทในการเลนเกม การ

พูดจาไมสุภาพในการสื่อสารซ่ึงกันและกัน นักเรียนบางสวนมีปญหาดานพฤติกรรม เรื่องความรับผิดชอบ ขาด

ระเบียบวินัย ไมสนใจการเรียน การแตงกายไมถูกระเบียบ การใชจายฟุมเฟอย เปนตน  

 

ตอนท่ี ๓ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 

การกำหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ( ตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ ) 

 

คุณธรรม 

เปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร คร ู นักเรียน 

๑. มีวินัยท่ีด ี ๑. ปฏิบัติหนาท่ีตรงเวลา 

๒. พูดจาสุภาพ 

๑. มาทำงานและเขาสอน

ตรงเวลา 

๒.พูดจาสุภาพยิ้มรับไหว

นักเรียนเสมอ ๆ 

๑.เดินแถวไปเรียนเปน

ระเบียบ 

๒. พูดจาสุภาพ 

๒.มีความ

รับผิดชอบ 

นิเทศการสอนตามแบบ

กำหนดการ 

ชวยเหลืองานโรงเรียนดวย

ความเต็มใจ 

๑.ท้ิงขยะลงถังทุกครั้ง 

๒.ใชอุปกรณการเรียนอยาง

ประหยัด 

๓.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

ความพอเพียง ๑.ปดเครื่องใชไฟฟาเม่ือ

ไมใชงาน 

๒.ใชวัสดุอุปกรณให

คุมคา 

๑.ใชอุปกรณในการเรียน

การสอนอยางประหยัด 

๒.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

๑.รักษาความสะอาดเก็บ

ขยะโดยไมรอคำสั่งจากครู 

๒.ชวยเหลืองานโรงเรียน

ดวยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ 

๑. การส่ือสารสรางความเขาใจ 

 โรงเรียนมีการประชุมกันระหวางผูบริหาร ครู นักเรียนและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความตระหนักและ

ความเขาใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ใหทุกคนไดทราบถึงนโยบาย เปาหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหทุกคนเกิด

ความตระหนัก และรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางตอเนื่อง ท้ังท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรม 

๒. การสรางแกนนำ 

 โรงเรียนคัดเลือกครุแกนนำ และนักเรียนแกนนำเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ แลวนำมาถายทอดใหกับเพ่ือนครู และนักเรียนทำ

หนาท่ีอบรมเพ่ือนครู และนักเรียนแกนนำ เปนทีมงานของโรงเรียนเพ่ือชวยใหการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนท่ีวางไว 

๓. ประชุมระดมสมอง 

 - การกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

 โรงเรียนใหทุกคนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมในการกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก เพ่ือใหแตละกลุมรับรูวา

ตองปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดานเพ่ือมุงแกไขประเด็นปญหาท่ีกลุมไดคนพบ ดังนี้ 

 ๑. สำรวจและระดมความคิดของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และกลุมนักเรียน 

 ๒. รวบรวมปญหาท่ีตองการแกไขและสาเหตุ จากขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ 

 ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๔. เลือกปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๕. รวมกันกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกท่ีตองการใหเกิดข้ึนและมีความสอดคลองกับปญหาและ

สาเหตุท่ีคนพบ 

 - การกำหนดคุณธรรมเปาหมาย 

 ๑. โรงเรียนสำรวจปญหาและระดมสมองของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมครู และ

กลุมนักเรียน เพ่ือคนหาคุณธรรมเปาหมายของโรงเรียน 

 ๒. รวบรวมปญหาท่ีตองการแกไขและสาเหตุ  

 ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีตองการแกไขอยางเรงดวน 

 ๔. รวมกันวิเคราะหคุณธรรมท่ีใชในการแกไขปญหาท่ีกลุมไดคนพบ 

 ๕. รวมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน เพ่ือใหแตละกลุมรับรูวาตอง

ปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดาน 

 

 

 



๓๒ 

 

๔. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

 โรงเรียนมีการประชุมรวมกันระดมความคิด พิจารณา นำคุณธรรมเปาหมายมากำหนดพฤติกรรมบงชี้

เชิงบวกของท้ัง ๓ ฝาย มาจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนได ดังนี้ 

 

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

คุณธรรม 

เปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร คร ู นักเรียน 

๑. มีวินัยท่ีด ี ๑. ปฏิบัติหนาท่ีตรงเวลา 

๒. พูดจาสุภาพ 

๑. มาทำงานและเขาสอน

ตรงเวลา 

๒.พูดจาสุภาพยิ้มรับไหว

นักเรียนเสมอ ๆ 

๑.เดินแถวไปเรียนเปน

ระเบียบ 

๒. พูดจาสุภาพ 

๒. มีความ

รับผิดชอบ 

นิเทศการสอนตามแบบ

กำหนดการ 

ชวยเหลืองานโรงเรียนดวย

ความเต็มใจ 

๑.ท้ิงขยะลงถังทุกครั้ง 

๒.ใชอุปกรณการเรียนอยาง

ประหยัด 

๓.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

ความพอเพียง ๑.ปดเครื่องใชไฟฟาเม่ือ

ไมใชงาน 

๒.ใชวัสดุอุปกรณให

คุมคา 

๑.ใชอุปกรณในการเรียน

การสอนอยางประหยัด 

๒.ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไม

ใชงาน 

๑.รักษาความสะอาดเก็บ

ขยะโดยไมรอคำสั่งจากครู 

๒.ชวยเหลืองานโรงเรียน

ดวยความเต็มใจ 

 

๒. การกำหนดวิธีการบรรลุเปาหมาย 

๒.๑ การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม 

การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการประจำป 

 มีการประชุมการวางแผนการดำเนินงานกำหนดนโยบาย ในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสูการ

ทำงานปกติ ตามกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของ และรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

จัดทำโครงการ และกิจกรรมสงเสริมหลักสูตรท่ีเสริมสรางคุณธรรมบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปของ

โรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหนาท่ีชัดเจน พัฒนาครูแกนนำ พัฒนานักเรียนแกนนำ

เพ่ือเปนแกนนำในการดำเนินการ 

๒.๒ การเปนแบบอยางท่ีดี 

 ผูบริหาร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเปนครู เปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนรวมงานและ

นักเรียน โดยประพฤติ ปฏิบัติและวางตนใหเหมาะสมท้ังกาย วาจา ใจ เชน การแตงกายท่ีเหมาะสมกับ



๓๓ 

 

กาลเทศะ การมีกิริยาวาจาท่ีสุภาพ มีความออนนอมถอมตน และยังประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดี

ของศาสนา มีความซ่ือสัตยสุจริต เอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมยิง่กวาประโยชนสวน

ตน มีวินัยในตนเอง ตรงตอเวลา ซ่ึงเปนตัวอยางในการประพฤติปฏิบัติตน จนไดรับความไววาง 

ใจจากเพ่ือนรวมงาน ผูบริหาร และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืน 

๒.๓ การพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม 

 มีการพัฒนาสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีบรรยากาศ รมรื่น สะอาด สวยงามนาอยู ปลอดภัย เอ้ือตอ

การเรียนรู 

๒.๔ การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในช้ันเรียน 

 โรงเรียนใหครูผูสอนในรายวิชาพ้ืนฐานท้ัง ๘ กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรม

จิตอาสา ใหบูรณาการคุณธรรม เชื่อมโยงสูเนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีสอน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การ

ทำงานกลุม การทำโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมีสวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติจริงผานโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

๒.๕ การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

 โรงเรียนใหครูผูสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการบูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสูกิจกรรมการเรียนรู ท้ัง

กิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู กิจกรรมแนะแนว ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน การฝกระเบียบแถว กิจกรรมผูบำเพ็ญประโยชน กิจกรรมจิตอาสา 

 

๓. โครงงานคุณธรรม 

คุณธรรมเปาหมาย โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๑มีวินัยท่ีดี ๑. รด. จิตอาสา 

๒. มารยาทไทย 

นายประดิษฐ  จำปาไชย 

นางไพเราะ สิงหวงษ 

คุณธรรมท่ี ๒ มีความรับผิดชอบ ๑. ธนาคารขยะ นางสาวจันทรจิรา คำเขียว 

คุณธรรมท่ี ๓ ความพอเพียง ๑. โสมพิทยรอยใจ สานสายใยสู

ชุมชน 

นายธวัช ธาตุทอง 

 

๔. เครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนสูเปาหมาย 

- การส่ือสารสรางความเขาใจท้ังโรงเรียน เพ่ือใหทราบเปาหมายและทิศทางการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของ เพ่ือสรางความตระหนัก และความ

เขาใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหทุกคนรับทราบนโยบาย เปาหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางตอเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน เพ่ือใหทุก

คนเกิดความตระหนัก และรวมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

 



๓๔ 

 

- การสรางแกนนำ (ครู - นักเรียน) เพ่ือเปนผูนำในการขับเคล่ือนไปสูเปาหมาย 

 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แลวนำมาถายทอดใหกับเพ่ือนครูและทำหนาท่ีอบรมเพ่ือนครูในโรงเรียน และคัดเลือกนักเรียนแกนนำเขารับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม เพ่ือนำมาขยายผลใหกับเพ่ือนๆ โดยมีครูแกนนำเปนทีมงาน

ของโรงเรียนท่ีชวยใหการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหดำเนินไปตามเปาประสงคของโรงเรียน 

- การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผูนิเทศ 

 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอยางสม่ำเสมอ มีการแตงตั้งคณะกรรมการเปนทางการ ผูบริหาร 

หัวหนางานแตละฝาย หัวหนาสายชั้น และหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูนิเทศใหขอเสนอแนะในการ

ดำเนินการในสวนท่ีเก่ียวของและรวมกันสะทอนผลการปฏิบัติงาน รวมกันแกปญหา ทำใหไดองคความรูมาใช

ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณใหบรรลุเปาหมาย และไดรับการนิเทศติดตามจากนิเทศอาสา มูลรนิธิยุวสถิ

รคุณ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ อยางตอเนื่อง สรางขวัญและกำลังใจใหกับ

โรงเรียน ทำใหไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานของโรงเรียน เชน การจัดทำคุณธรรม

เปาหมาย คุณธรรมอัตลักษณโดยใชกระบวนการมีสวนรวม การใชโครงงานคุณธรรมของนักเรียนเปนเครื่องมือ

ขับเคลื่อนคุณธรรม ทำใหครูเกิดความรูความเขาใจแนวทางการพัฒนาไปสูโรงเรียนคุณธรรมไดอยางชัดเจน  

- การสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบตาง ๆ 

 การสงเสริมสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเก่ียวของกับกลุมบุคคลท้ังในโรงเรียน ครอบครัว

และชุมชน ตองเปนแบบอยางท่ีดีใหนักเรียนเห็นเชิงประจักษ โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรง 

ดวยการคัดสรรเลือกนักเรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางท่ีดี มีการประกาศยกยอง ชื่นชมมอบเกียรติ

บัตรและกระตุนใหเกิดการเปนแบบอยางท่ีดีดวยการสงเสริม สนับสนุน เชิดชู ยกเปนตัวอยางใหสาธารณชน 

รับรูการทำดี และจัดนิทรรศการใหนักเรียนไดนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู 

- การสรางกลไกการมีสวนรวม 

 ผูบริหารใหโอกาสทุกกลุมมีสวนรวมในการใหขอมูล คำแนะนำ ใหโอกาสรวมทำ รวมแกไขปญหาและ

รวมชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตาง ๆ โดยใชแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติการท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือนำไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค

ของนักเรียนอยางยั่งยืน รวมท้ังมอบหมายใหครูท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนรวมกันทำโครงงาน

คุณธรรมในชั้นเรียน ซ่ึงเปนโครงงานท่ีนักเรียนรวมกันคิด รวมกันเลือก รวมกันทำ ทุกคนมีสวนรวมลงมือ

ปฏิบัติจรงิ ใหครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูและแผนงาน โครงการหรอืกิจกรรมของโรงเรียน ท่ีทำอยูให

ขับเคลื่อนไปสูคุณธรรมเปาหมายท่ีกำหนด ท่ีสะทอนคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

- การทบทวนหลังการปฏิบัติการ : AAR 

 โรงเรียนไดทบทวนวิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน ( After Action Review ) ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใชโครงงานท่ีนักเรียนรวมกันคิด รวมกันเลือก รวมกันทำการบูรณา



๓๕ 

 

การคุณธรรมสูการจัดการเรียนรูและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เปนเครื่องมือในการพัฒนา

คุณธรรม ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โรงเรียนไดสรุปผลท่ีเกิดจากการ

ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณธรรมอัต

ลักษณของโรงเรียนปจจัยสูความสำเร็จ จุดดีจุดดอยท่ีตองพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือประโยชนในการนำไปใชจริง

ในครั้งตอไป 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู 

 จากการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท้ังโรงเรียนโดยใชโครงงานคุณธรรม กิจกรรมคุณธรรม

การบูรณาการคุณธรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนท่ีทุกคนมีสวน

รวมในการลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำ

ใหเกิดองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใชในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรยีน โรงเรียนไดจัด

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานในโรงเรียน และไดมีการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน 

เอกสาร แผนพับ นอกจากนี้โรงเรียนไดนำเสนอผลงานโครงงานท่ีเปนแบบอยางสูสาธารณะ 

 การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกัน

นำมาพัฒนาตอยอดไดอยางตอเนื่อง การมีสวนรวม การสรางเครือขาย การไดรับการยกยองชมเชย ทำใหเกิด

ความภาคภูมิใจ 

- การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใชการสังเกต การสอบถาม การทำ AAR 

ประเมินเชิงประจักษ และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบวา ผูบริหาร ครู มี

พฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีดี 

แตในสวนของนักเรียนพบวามีนักเรียนบางสวนยังไมไดผลตามเปาหมาย มีนักเรียนมาโรงเรียนไมทันเขา 

- การประชาสัมพันธ 

 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธวิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเปนประโยชนตอ

เครือขายท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือใหเกิดความรวมมือในการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมใหกับ

นักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จัดประชาสัมพันธใหขอคิดดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม เรื่องเลาเราพลังความดี จัดกิจกรรมหนา

เสาธง ประชาสัมพันธเสียงตามสายในโรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลนตาง ๆ 

 ๒. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไวในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 

 ๓.นำเสนอผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และจัดนิทรรศการท้ังภายในและภายนอกโรงเรยีน 

ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกลุมโรงเรียนเครือขาย 

 

 

 



๓๖ 

 

     ผลการดำเนินงาน (ท้ังผลโดยตรงและผลพลอยได) 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียน 

  นักเรียนมีความตระหนักและกระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณของ

โรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานท่ีทำให มีวินัยท่ีดี พูดจาสุภาพ สงงานสม่ำเสมอตรงเวลา ท้ิงขยะในท่ี

จัดเก็บ รักษาความสะอาด ชวยเหลือโรงเรียนดวยความเต็มใจ รับประทานอาหารไมเหลือท้ิง ใชอุปกรณการ

เรียนอยางประหยัด ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไมใช มีคุณลักษณะอันพึงประสงค พฤติกรรมบงชี้เชิงบวกเพ่ิมข้ึน 

รูจักการวางแผนและการทำงานเปนทีมโดยใชกระบวนการกลุมการระดมสมอง มีความเปนผูนำท่ีดี  

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับครู 

  การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนและการมีสวนรวมในการพัฒนางาน

และเขาสอนตรงเวลา พูดจาไพเราะสุภาพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณประกอบการสอน สงงานท่ีไดรับมอบหมาย

ตามกำหนด ชวยเหลืองานของโรงเรียนดวยความเต็มใจ ใชอุปกรณในการจัดการเรียนการสอนและทำงาน

อยางประหยัดตามความจำเปนและเหมาะสม ปดไฟ ปดพัดลม เม่ือไมใชงาน ออกแบบกิจกรรมบูรณาการ

คุณธรรมเขากับกิจกรรมการเรียนรูและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียน 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูบริหาร 

  ผูบริหารใหความสำคัญตอการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนผูนำในการขับเคลื่อน

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาท่ีตรงเวลาและเต็มเวลา 

นิเทศการเรียนการสอนตามกำหนด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา พูดจาสุภาพ และเปนแบบอยางท่ีดี 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียน 

  จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใชแนวคิด หลักการ และวิธีการท่ี

หลากหลายใหทุกคนไดลงมือปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำใหเกิดองค

ความรูแนวปฏิบัติท่ีดี และพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวของนักเรียน 

  ผูปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกมีการพัฒนาตนเองดานระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการเรียน การทำการบาน การเขานอน - ตื่นนอนตรงเวลา เพ่ือมาเขาแถวเคารพธงชาติและมีการ

ชวยเหลืองานบาน ทำใหผูปกครองเห็นความสำคัญและเปนแบบอยางท่ีดีใหความรวมมือในการดูแลนักเรียน

และกิจกรรมในโรงเรียนมากยิ่งข้ึน 

 - ผลท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน 

  ชุมชน และหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนา

คุณธรรมใหนักเรียนเยาวชนท่ีดีของสังคม เขามามีสวนรวมสนับสนุนโรงเรียนในการเปนวิทยากรใหความรู ใน

ดานตาง ๆ 

 

 



๓๗ 

 

 - องคความรูนวัตกรรม และบทเรียนท่ีเกิดจากการดำเนินงาน 

โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

๑. รด. จิตอาสา 

๒. มารยาทไทย 

นายประดิษฐ  จำปาไชย 

นางไพเราะ สิงหวงษ 

๑. ธนาคารขยะ นางสาวจันทรจิรา คำเขียว 

๑. โสมพิทยรอยใจ สานสายใยสู

ชุมชน 

นายธวัช ธาตุทอง 

 

๖. ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จ 

 ๑. โรงเรียน  ไดกำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงานบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจำป มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางเปนกระบวนการ 

 ๒. บทบาทผูบริหาร 

 ผูบริหารโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมเปนผูนำในการขับเคลื่อน

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงนำไปสูการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค สงเสริมสนับสนุน สรางขวัญและกำลังใจใหคำปรึกษากับคณะครูและ

นักเรียนในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 ๓. ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ 

 ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำท่ีเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ โครงงานคุณธรรม ” ฝกทำ

โครงงานคุณธรรม แลวนำมาขยายผลใหกับเพ่ือนในโรงเรียนเขาใจ เปนกลุมท่ีมีความสำคัญและเปนทีมหลักใน

การปฏิบัติงานของโรงเรียนใหขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย 

 ๔. ความรวมมือของกลุมบุคคล 

 การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ตองเก่ียวของกับกลุมบุคคลหลายฝาย ท้ังในโรงเรียน ครอบครัว 

และชุมชน ท่ีตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนและเปนแบบอยางท่ีดีให

นักเรียนเห็นคุณคาและความสำคัญของการมีคุณธรรม จึงนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีพึงประสงคมาก

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

๗. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 

๑. โครงการตามนโยบายมีมาก เปาหมายคลาคลึง

กัน เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการทำ

ใหครูและบุคลากรมีภาระงานท่ีมากทำใหทำงานไม

เต็มตามศักยภาพเทาท่ีควร 

๒. การทำโครงงานคุณธรรมตองมีการดำเนินการ

อยางเปนกระบวนการ อยางมีลำดับข้ันตอน

แกปญหาอยางเปนระบบ 

 

 

๘. การดำเนินการของโรงเรยีนตามขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของผูนิเทศ การดำเนินการของโรงเรียนตามขอเสนอแนะ 

๑. โครงการตามนโยบายมี

มาก เปาหมายคลาคลึงกัน 

เชน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม 

สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการทำใหครูและ

บุคลากรมีภาระงานท่ีมากทำ

ใหทำงานไมเต็มตามศักยภาพ

เทาท่ีควร 

  

๒. การทำโครงงานคุณธรรม

ตองมีการดำเนินการอยางเปน

กระบวนการ อยางมีลำดับ

ข้ันตอนแกปญหาอยางเปน

ระบบ 

  

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

๙. ความกาวหนาท่ีเกิดข้ึน 

จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความรวมมือจากทุกฝาย ท้ังผ๔บริหาร 

ครู นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนทำใหทุกกลุมมีสวนรวมในการทำงานทุกข้ันตอน 

มีการประชุม วางแผน การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางเปนระบบ ผูบริหารใหความสำคัญ

และเปนผูนำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณของ

โรงเรียนและมีสวนรวมในการพัฒนางาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนและ

การลงมือปฏิบัติโครงงาน ทำงานเปนทีมโดยใชกระบวนการกลุม รูจักการเปนผูนำผูตามท่ีดี โรงเรียนมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนใหสะอาด รมรื่นนาอยูเอ้ือตอการเรียนรู สภาพแวดลอมภายในหองเรียนนา

อยู นาเรียนรู 

 จากการปฏิบัติโดยใชแนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายใหทุกคนไดลงมือปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำใหเกิดองคความรู แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใชใน

การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน 

 ครูเกิดความรูความเขาใจแนวทางพัฒนาไปสูโรงเรียนคุณธรรม รวมกันคิด รวมกันทำ รวมกัน

แกปญหาทำใหเกิดการยอมรับรวมกันพัฒนาไดองคความรูมาใชในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณใหบรรลุ

เปาหมายไดในท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

๔. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาการศึกษาออนไลน 

(ITA Online) 

 

ชื่อโครงการ คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) 

สนองประเด็นยุทธศาสตรโรงเรียน ขอท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรการศึกษาของโรงเรียน 

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขอท่ี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรุงนิรันดร   โพธิ์เพชรเล็บ 

ลักษณะโครงการ   (  )   โครงการใหม (    )   โครงการตอเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หลักการและเหตุผล 

 ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ไดดำเนิน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื ่อประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อเปนกลยุทธที ่สำคัญในการปองการการทุจริตเชิงรุก และเกิดการปองกัน

ประเด็นเสี่ยงหรือชองทางที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทัน

การณ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่จะชวยยกระดับธรรมาภิบาลในสถานศึกษา อันจะเปนการแกไขปญหาการ

ทุจริตที่ยั่งยืน เพื่อใหหนวยงานนำขอมูลผลการประเมินไปชวยในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตนเองไดอยางเหมาะสม รวมถึงยังสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

ปองกันการทุจริตในภาพรวมของประเทศ ซึ่งมีกรอบการประเมินใน ๑๐ ตัวชี้วัด คือ ๑) การปฏิบัติหนาท่ี ๒) 

การใชงบประมาณผิด ๓) การใชอำนาจ ๔) การใชทรัพยสินของราชการ ๕) การแกไขปญหาการทุจริต ๖) 

คุณภาพการดำเนินงาน ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน ๙) การเปดเผยขอมูล 

และ ๑๐) การปองกันการทุจริต 

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เปนสถานศึกษาท่ีตองมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อีกท้ังยังเปน

นโยบายของผูบริหารในทุกระดับ จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื่อพัฒนาระบบการประเมิน และเสริมสราง

วัฒนธรรมและคานิยมใหกับบุคลากร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 ๒. เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมใหกับผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจางปฏิบัติงาน

อยางซ่ือสัตยสุจริต 



๔๑ 

 

เปาหมาย 

     ดานปริมาณ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม จำนวน ๑๑๖ คน  

     ดานคุณภาพ 

        -  ผูบริหาร ครู บุคลากร เจาหนาท่ีและลูกจาง โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีวัฒนธรรมและคานิยมในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต 

 

กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอนการดำเนินการ งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ก.ค. 

๖๓ 

ส.ค. 

๖๓ 

ก.ย. 

๖๓ 

ต.ค. 

๖๓ 

๑. วางแผนจัดทำโครงการและเสนออนุมัต ิ -     กลุมอำนวยการ 

๒. แตงตั้งคณะทำงาน -     กลุมอำนวยการ 

๓. ประชุมชี้แจงแกบุคลากร เจาหนาท่ี และ

ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

- 
    กลุมอำนวยการ 

๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานสถานศึกษา 

- 

    กลุมอำนวยการ 

๕. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู IIT ใหผูมีสวนไดสวน

เสียภายในเขามาตอบ 

๕๐๐ 

    กลุมอำนวยการ 

๖. เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู EIT ใหผูมีสวนไดสวน

เสียภายนอกเขามาตอบ 

๑,๐๐๐ 

    กลุมอำนวยการ 

๗. ดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT ๕๐๐     กลุมอำนวยการ 

๘. ปรับปรุงหนาเว็บไซตและตอบ OIT -     กลุมอำนวยการ 

๙. ตรวจสอบหนาเว็บไซตและดำเนินการ

รายงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- 
    กลุมอำนวยการ 

๑๐. ประกาศผล ITA -      

รวม ๒,๐๐๐      

 

 



๔๒ 

 

งบประมาณ/สถานท่ีดำเนินการ 

 สถานท่ี      โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี 

 งบประมาณ ๒,๐๐๐  บาท 

 

รายละเอียดงบประมาณ    เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      เงินรายไดสถานศึกษา    เงินอ่ืน ๆ เงินสนับสนุนจาก สพม.๒๐ 

 

รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 

ท่ี กิจกรรม รายละเอียดการใชงบประมาณ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 

๑ ตอบ IIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ ๕๐๐ 

๒ ตอบ EIT - คาวัสดุ/อุปกรณ 

- คาเดินทางประสานผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
๑,๐๐๐ 

๓ ตอบ OIT - คาวัสดุ/อุปกรณ กระดาษ ๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ๒,๐๐๐ 

 

การวัดและประเมินผลสำเร็จ 

ตัวบงชี้สภาพความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดผลและประเมินผล 

๑. การดำเนินโครงการแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกำหนด ๑๐๐% ทุกกิจกรรม 

ขอมูลการดำเนินงาน 

เชิงประจักษ 

เกณฑการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วดั

ของ ITA 

๒. ผลการประเมินมีคาคะแนน ๘๕ คะแนน

ข้ึนไป หรืออยูในระดับ A ข้ึนไป 

ผลการประเมินจาก 

สพม.๒๐ 
ระบบ ITA Online 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ๑. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

สถานศึกษาในระดับ A 

๒. โรงเรียนเรียนน้ำโสมพิทยาคม มีการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

สถานศึกษา ไมมีผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
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