
๑ 
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คำนำ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจรติชนทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม
ให้นโยบายการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสรา้งคนเก่ง คนดี ดำรงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่สังคมทีม่ีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้ง
การแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่
รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองทีม่ีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคญัของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศกึษา จึงได้อนุมัติให้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา
ดำเนินโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”เพือ่วางรากฐานการปลูก
จิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติของประเทศชาติ ให้กับนักเรียน ครู ผูบ้ริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นกจิกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมให้กับนักเรียน
โดยเน้นไปท่ีการพัฒนาคณุลักษณะที่สำคัญของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะการคดิ มีวินัย ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งไดเ้ริ่มดำเนินการในโรงเรยีนสุจริตตน้แบบกำหนดให้โรงเรียนสุจรติต้นแบบจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ให้กับโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในแตล่ะเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑ ร่วมกับโรงเรยีนบ้านหัวหนอง 

(สังฆวิทยา) ในในนามของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจรติ จึงได้จดัทำหลักสตูรค่ายเยาวชนคนดีของแผ่น โดยนำแนวทางการ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ขึ้น จากสำนักพัฒนานวตักรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เพื่อมุ่งปลูกฝังจิตสำนึก  ให้นักเรียนยดึมั่นในความซื่อสัตย์ สุจรติ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ  สามารถนำกระบวนการคดิไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อฝกึทักษะทางสังคม  ได้แก่  การอยู่รว่มกัน  การทำงาน
ร่วมกัน  การยอมรับฟังความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ และสามารถขยายเครือข่าย
ความสุจริตออกสู่ชุมชน และ 

สังคมในวงกว้างต่อไป 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคามเขต ๑ 
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การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
       “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

การดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งใน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือป้องกัน 
ปลูกฝังนักเรียน ให้ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยา
มารยาทรูจักการทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองข้ึนได้ ซึมซับคุณค่า แห่งการทำความดีสร้างความรู้สึก
รับผิดชอบในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตสานึก
ของการม ีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแตผ่ลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่าน กระบวนการ เป็น
นักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติ บ้านเมืองและมีความรักชาติในทางที่ถูก  

ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลที่แตกต่างหลาก หลายตามบทบาทและหน้าที่
ต่างๆ ที่เหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ตั้งแต่ เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิก
ของที่ทำงาน และสมาชิกของสังคม ดังนั้น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกัน และกัน ไม่ละเมิด
ผู้อื่น และพร้อมยอมรับในการกระทำของตนเองนั้น สมาชิก ทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบใน
บทบาทและหน้าที่ของตนเองและ บุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตางๆ อย่างมีความรับผิดชอบ 
พร้อมที ่จะให้มีการตรวจสอบได้ มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัย การดาเนินชีวิตในสังคม
นั้น ความซือ่สัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่และจำเป็น ไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ดังนั้น การที่เราจะมี
ความซื่อสัตย์สุจริต นั้น เราจะต้องปลูกฝังและสร้างจิตสานึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่าง ถูกต้อง 
และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่งผลต่อตนเองและ สังคมอย่างไรบ้าง การดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี 
พอประมาณ ในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การรู้ประหยัดและรู้คุณค่า สิ่งของเป็น
เรื่องสำคัญในการสร้างนิสัยที่เป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ทาให้ เกิดการดิ้นรนแบบเห็นแก่ตัวและขาด
สติ ไมเ่อาเปรียบผู้อื่นและสังคมใน ภาพรวม การอยู่รวมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนั้น ต้องอาศัย
ความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ความเข้าใจซึ่งกัน และกัน รวมทั้งการที่สมาชิกในสังคมคิดและทาเพ่ือ ส่วนรวม 
รู้จักการให้เพ่ือสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และ พร้อมที่จะเสียสละหรือช่วยปกป้อง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวม ถึง
คนรอบข้างของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมคำสอน 

 
และแนวปฏิบัติที่ดี นักเรียนสามารถถ่ายทอดให้คนในบ้านได้รับรู้ เป็นอีก แนวทางหนึ่งโดย

วิธทางอ้อมเพราะความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดข้ึนตังแต่การบ่ม เพาะในครอบครัวพ่อแม่และบุคคลใน
ครอบครัวเป็นตัวอย่างโดยการดาเนิน ชีวิตตามหลักศีลธรรม ไม่พูดปด ไม่หลอกลวงให้เห็นถ้าเด็กๆ ได้
รับรู้ตั้ง แตต่นจะได้แบบพิมพ์ทดและยั่งยืนผู้นำในสังคมต้องเป็นแบบอย่างมีสัญลักษณ์ บุคคลที่
ซื่อสัตย์สุจริตที่สามารถสัมผัส แตะต้องได้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
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ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กำหนดกิจกรรม ปลูกฝังคุณลักษณะ ๕ 
ประการของโรงเรียนสุจริต อันได้แก ่ทักษะ กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ  

 

๓. จุดประสงค์ 
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการ  
๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
๓.  เพ่ือให้นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 

 

๔. เป้าหมาย 

๕.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
๕.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ และมี
คุณลักษณะ ๕ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

 

๕. ผลการดำเนินงานโรงเรียนสจุริต 

จากการดำเนินงานตามโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินงานตามจุดเน้น โรงเรียนสุจริต มีดังนี้  

จุดเน้นคุณลักษณะท่ีต้องปฏิบัติเร่งด่วนของผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสุจริต  
คุณลักษณะ ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

๑ .ทักษะการคิด  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างเป็นระบบ  คิดอย่างมีเหตุผล  
และสามารถสื่อสารได้  

๒. มีวินัย  ๑.ตรงต่อเวลา  
๒. เดินชิดขวา  
๓. แต่งกายตามระเบียบ/  
ข้อตกลงของหน่วยงาน  

๑.ตรงต่อเวลา  
๒. เดินชิดขวา  
๓. แต่งกายตามระเบียบ/  
ข้อตกลงของหน่วยงาน  

๑. เดินชิดขวา  
๒. ไม่มาสาย / ตรงต่อเวลา  
๓. แต่งกายตามระเบียบ  

๓. ซื่อสัตย์สุจริต  ๑. พูดความจริง  
๒. ไม่นาทรัพย์สินของ  
ทางราชการไปใช้  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
๓. ต้องไม่ให ้ต้องไม่รับ  
สินบน  

๑. พูดความจริง  
๒. ไม่นาทรัพย์สินของ  
ทางราชการไปใช้  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
๓. ต้องไม่ให ้ต้องไม่รับ  
สินบน  

๑. พูดความจริง  
๒. ไม่ลอกการบ้าน/  
ไม่ลอกข้อสอบ  
๓. ไม่เอาของผู้อ่ืนมาเป็น  
ของตน  

๔. อยู่อย่าง  
พอเพียง  

๑. รับประทานอาหาร  
ไม่เหลือ  
๒. ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  
๓. ใช้น้า–ไฟฟ้า  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

๑. รับประทานอาหาร  
ไม่เหลือ  
๒. ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  
๓. ใช้น้า–ไฟฟ้า  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  

๑. รับประทานอาหาร  
ไม่เหลือ  
๒. ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า  
๓. ใช้น้า–ไฟฟ้า  
อย่างประหยัดและคุ้มค่า  



๕ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

๕. จิตสาธารณะ  ช่วยเหลืองานโรงเรียน  
และชุมชนด้วยความเต็มใจ  

ช่วยเหลืองานโรงเรียน  
และชุมชนด้วยความเต็มใจ  

ช่วยเหลืองานโรงเรียน  
และชมุชนดว้ยความเต็ม
ใจ  

 
 

๖.  รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
๑. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร คร ูนักเรียน ภายในโรงเรียน มีการยืนตรงเคารพธงชาติทุกวัน 

ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา ๐๘.๐๐ และ ๑๘.๐๐ ทุกวัน และควรมีขั้นตอนการร้องเพลงชาติไทย 
ในขั้นตอนแรกก่อนการดาเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน  

๒. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร คร ูนักเรียน ภายในโรงเรียน มีการสวดมนต์ไหว้พระ ทุกวัน ใน
ระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และควรมีขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระ
หลังร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน  

๓. กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการกล่าวคำ 
ปฎิญญาโรงเรียนสุจริต ทุกวัน หลังร้องเพลงชาติไทยและการสวดมนต์ไหว้พระ ในขั้นตอนแรกก่อนการดำเนิน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 
 

๗.   การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกำหนดขึ้น ดังนี้ 
๑. การจัดทำคำสั่งดังนี้ ตามแนวทาง ที่ สพฐ ได้กำหนดให้ 

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปปช.สพฐ น้อย  
๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  ปปช.ชุมชน  
๓)คำสั่งแต่งตั้ง คุณครูที่ปรึกษา การจัดค่าย กิจกรรมต่างๆ 

๒, การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” และค่าย ปปช.สพฐ น้อย 
ร่วมกับ สพป.มค ๑ 

๓. การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต  
๔. การจัดกจิกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่กำหนด  
๕. กิจกรรมที่ สพฐ. กำหนดขึ้นในแต่ละปี ดังนี้ 
 ๑)  กิจกรรม Best Practice 
 ๒)  กิจกรรม บริษัทสร้างการดี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
 ๓)  กิจกรรม ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย  
 ๔)  กิจกรรม Project Citizen  สำนึกพลเมืองดี  
 ๕) การอบรมการทำหนังสั้น 
๖. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต การประเมิน ITA Online 

 

๘.  การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน“เยาวชนไทยหัวใจ STRONG” 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้นไปที่คุณลักษณะที่สำคญัของโรงเรียน

สุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้



๖ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

ดำเนินการในโรงเรียนสุจริต ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นมา โรงเรียนในโครงการฯ จำเป็นต้องจัด
กิจกรรมการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ให้กับนักเรียนของตนเองตามเป้าหมายนี้ โรงเรียนได้ดำเนิน
ตาม นโยบายของ สพฐ.ในแต่ละปีงบประมาณ  ในการจัดกิจกรรมค่ายให้กับโรงเรียนเครือข่าย ๑๐ และ ๒๐ 
เปอร์เซ็นต ์โดยนำหลักสูตรค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” จาก สพฐ. เป็นแนวทางให้กับระดับปฐมวัย  
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสร็จสิ้นให้โรงเรียนต้นแบบจัดทำ
รายงานผลการเข้าค่ายฯ  
๙. การรายงานผลการดำเนนิงานโรงเรียนสุจริต  

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามมาตรฐานของโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
โรงเรียนได้ดาเนินการ และสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง ป้องกัน ทาให้เกิดคุณลักษณะผู้เรียนทั้ง ๕ ประการ และ
ให้โรงเรียนไดร้ายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบรายงานที่ สพฐ. กำหนด ตามช่วงเวลาไตรมาส 
ดังนี้  

ไตรมาสที่ ๑ เดือน มกราคม – เดือน มีนาคม  
ไตรมาสที่ ๒ เดือน เมษายน – เดือน มิถุนายน  
ไตรมาสที่ ๓ เดือน กรกฎาคม – เดือน กันยายน  
ไตรมาสที่ ๔ เดือน ตุลาคม – เดือน ธันวาคม  

 
๑๐. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริต  

๑๐.๑ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุจริต มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุจริต ต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ หลักการสอนที่ดี
และต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต ดังกล่าว 
โครงการโรงเรียนสุจริต ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ครูได้ศึกษา
และใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ ครจูัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ 
กลุ่มสาระ  

การประเมินผลการเรียนการสอน คุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ จากการสอนในแต่ละครั้ง ผู้เรียน
อาจจะเกิด คุณลักษณะสุจริต ตัวใดตัวหนึ่งหรือเกิด ๒ หรือ ๓ คุณลักษณะก็ได้ แต่เมื่อสอนครบทุกแผนจัดการ
เรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ โดยครูสามารถนาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 

๑๐.๒ Best Practice  
จากผลการจัดการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต ๕ ประการ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดทำผลงานดีเด่น ( Best Practice ) ที่เกิดจากการบริหารจัดการ
โรงเรียนสุจริต หรือการนิเทศแนะนาช่วยเหลือครูให้ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย แล้วนำมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่ให้กับโรงเรียนสุจริตด้วยกัน  ตามแนวทาง ของ สพฐ. เมื่อมีผลการดำเนินงานส่งเสริม
คุณลักษณะสุจริตได้ผลดี โรงเรียนได้จัดทำผลงานดีเด่น เพ่ือำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชน และโรงเรียนสุจริต  



๗ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

จากการที่สานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ จานวน ๒๒๕ 
โรงเรียน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังให้ ผู้บริหาร คร ูนักเรียน เกิดคุณลักษณะที่สำคัญ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต ซึ่งจากการดาเนินงานมาเป็นระยะเวลา ๒ ปี ได้ใช้แนวทางในกาดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ 
ดังนี้ 

ด้าน ผู้บริหาร กิจกรรมที่นำเสนอ คือ กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วิถีไทยในโรงเรียน 
บ้านหัวหนอง  (สังฆวิทยา) 

ด้าน ครู กิจกรรมที่นำเสนอ มี ๔ กิจกรรม คือ กิจกรรมส้วมสุขสันต์   สร้างสรรค์สุจริต  กิจกรรม อ.
อดออมน้อมนำสุจริต  กิจกรรมหนูน้อยหัวใจสุจริต  พัฒนาทักษะชีวิตด้วย SUPATTRA  MODEL  กิจกรรม
สมุนไพรมีมานาน  สืบสานภูมิปัญญานำพาสู่สุจริต และกิจกรรมโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนไทยทำ
ความดีถวายในหลวง และกิจกรรมร้อยรักถักทอ  สานต่อสุจริต 

ด้าน นักเรียน กิจกรรมท่ีนำเสนอ คือ กิจกรรมคุณธรรมนำไทย  หัวหนองวัยใส ลมหายใจไร้มลทิน 
 

๑๑. การทำวิจัยโรงเรียนสุจริต  ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม            

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “โรงเรียนสุจริต ” ได้จัดทำงานวิจัย เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ดังนี้  

ชื่อเรื่อง  การเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบด้วยรูปแบบ DR.Rehop                                                                                           
                      สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม                            
                               อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   

Title              The Enhancing Responcibility by Dr.Rehop program  for primary ๕  
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ผู้วิจัย  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
ปีที่พิมพ์          พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ ๑)เพ่ือพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการมีวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และส่วนรวมด้วยรูปแบบ  DR.Rehop สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑  ๒)เพ่ือเปรียบเทียบผลการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ
รูปแบบ DR.Rehop กับวิธีการเสริมสร้างวินัยรูปแบบแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน
ชายหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต ๑  จำนวน ๑๒ 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  Sampling) โดยวิธีการ
จับสลาก โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ปฏิบัติกิจกรรมปกติก่อนเมื่อ
ไปถึงโรงเรียนเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษา ผู้สังเกตพฤติกรรมความมีวินัย บันทึก



๘ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

คะแนนเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นนักเรียนกลุ่มทดลองได้ปฏิบัติกิจกรรมในโปรแกรมเสริมสร้างวินัยด้านความ
รับผิดชอบ รูปแบบ Dr.Rehop จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมหน้าเสาธง การไหว้สามระดับ 
น้องเคารพพ่ี กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมมาเช้า เข้าเขตบริการ กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมอาสาพาไปแดนสุขาวดี และ
กิจกรรมที ่๔.  กิจกรรมบันทึกสำนึกดี นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน ระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ผู้วิจัยซึ่งเป็นครู
ประจำชั้นสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยด้านความรับผิดชอบ บันกิจกรรม ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
โปรแกรมพัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ รูปแบบ DR.Rehop การวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการทดลองโดยใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ วิลคอกซัน ซายน์ แรงค์ (The Wilcoxon signed ranks 
test)   

ผลการวิจัยพบว่า  
โปรแกรมเสริมสร้างการมีวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมด้วยรูปแบบ  DR.Rehop  

สำหรับนักเรียนชายหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
เป็นโปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  โดยใช้กิจกรรมพัฒนา
วินัย จำนวน ๔ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง กิจกรรมไหว้สามระดับ น้องเคารพพ่ี  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมมาเช้า เข้าเขตบริการ  กิจกรรมที่๓.  กิจกรรมอาสาพาไปแดนสุขาวดี  และกิจกรรมที่ ๔ 
กิจกรรมบันทึกสำนึกดี พบว่านักเรียนมีวินัยในตนเองดีขึ้นเป็นไปตามสมติฐาน การเปรียบเทียบคะแนนจาก
การสังเกตุพฤติกรรม ที่พัฒนาวินัยนักเรียนด้านความรับผิดชอบ ด้วยรูปแบบ DR.Rehop กับวิธีการเสริมสร้าง
แบบปกต ิพบว่ามีค่าคะแนนความแตกต่างสูงกว่ารูปแบบปกติ ตามสถิติ The Wilcoxon Signed Rank Test   
๑๒. กิจกรรมที ่สพฐ. กำหนดขึ้นในแต่ละปี  

ในแต่ละปีงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จะ
ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากร คร ูนักเรียน ในโครงการโรงเรียนสุจริต  ได้
พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นในแต่ละปี เช่น กิจกรรม
สร้างสรรค ์“ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต”, บริษัทสร้างการดี เป็นต้น  

กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นในแต่ปี จะกำหนดเพ่ือพัฒนาให้กับโรงเรียนในโครงการตามวัตถุประสงค์ชอง
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑.  กิจกรรม Best Practice   
 ๒.  กิจกรรม ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย  
 ๓.  กิจกรรม บริษัทสร้างการดี  โดยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีวัตถุประสงค์ตามโครงการ ดังนี้ 

๓.๑  วัตถุประสงค์โครงการ 
๑)  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับกับดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒)  เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการ  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๓)  เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๔)  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
๕)  เพ่ือให้นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
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๓.๒  เป้าหมาย 

      เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑) ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
๒) คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

      เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑) ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความ 

เข้าใจในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
๒) คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม                  

ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขอบข่ายงาน การทำงานของบริษัทสร้างการดี 
 ๓.๓  ผลการดำเนินงาน 

          บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีผลประกอบการและผลผลิต 
ดังนี้ 

ทุน ที่ได้รับจาก สพฐ. จัดให้   ๕,๐๐๐   บาท 

ระดมทุนจากหุ้น สมช.    ๓,๐๐๐   บาท 

ยอดจำหน่ายน้ำปั่นเมื่อสิ้นสุดโครงการ       ๑๐,๙๕๕ บาท 

   ส่งคืนเงินยืมจากโรงเรียน      ๕,๐๐๐   บาท 

เก็บเป็นทุนหมุนจากหุ้น จาก สมช.     ๓,๐๐๐ บาท 

จ่ายค่าโบนัสให้กับคณะกรรมการ ร้อยละ๒๐       ๕๒๑ บาท 

จ่ายเป็นค่าสารณะณูปโภคให้โรงเรียน ร้อยละ๑๐      ๒๔๔ บาท  
คงเหลือกำไร       ๒,๑๙๐ บาท 
เงินปันผล             ๗.๓ บาท/หุ้น 

๓.๔ ผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม 
จากการดำเนินงานของบริษัทสร้างการดี เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว มีผลการ 

ดำเนินงานดังแบบวัดและประเมิน ดังนี้ 
แบบวัดและประเมินผลการดำเนนิงาน บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  ทักษะด้านความรู้(Knowledge Skill)      
๑.๑  มีความรู้ในการดำเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี ๑๐ ๗๕ ๑๕ ๐ ๐ 
๑.๒  ใช้ความรู้จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ ๕๐ ๔๕ ๕ ๐ ๐ 
๑.๓  สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ ๔๐ ๕๕ ๕ ๐ ๐ 
๑.๔  มีทักษะในการรวบรวมความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ ๔๐ ๔๐ ๒๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๒๘ ๔๓ ๙ ๐ ๐ 
๒.ทักษะด้านการคิด      
๒.๑  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดได้อย่างเป็นอิสระ ๓๕ ๔๕ ๒๐ ๐ ๐ 
๒.๒  สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ ๓๐ ๔๐ ๓๐ ๐ ๐ 



๑๐ 
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๒.๓  สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ ๓๒ ๔๕ ๒๓ ๐ ๐ 
๒.๔  สามารถสรุปและประเมินผลงานตนเอง ๔๕ ๔๕ ๑๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๔ ๓๕ ๑๖.๖ ๐ ๐ 
๓.  ทักษะส่วนบุคคล(Personal Skills)      
๓.๑  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ๘๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 
๓.๒  สามารถวางแผนการทำงานได้ ๙๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ 
๓.๓  สามารถทำงานได้อย่างมีขั้นตอน ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ ๐ 
๓.๔  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๖๔ ๑๖ ๐ ๐ ๐ 
๔.  คุณลักษณะส่วนบุคคล(Personal Attributes)      
๔.๑  มีวินัย  เอื้อเฟื้อ  เสียสละ ๙๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ 
๔.๒  มีความซ่ือสัตย์  คิดสร้างสรรค์ ๙๐ ๑๐ ๐ ๐ ๐ 
๔.๓  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ๘๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 
๔.๔  มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ ๘๕ ๑๕ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๖๙ ๑๑ ๐ ๐ ๐ 
๕.  ทักษะภาคปฏิบัติ(Practical Skills)      
๕.๑  สามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลท่ีต้องการได้ ๘๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 
๕.๒  สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ๘๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 
๕.๓  สามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ ๗๐ ๓๐ ๐ ๐ ๐ 
๕.๔  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ ๗๕ ๒๕ ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยร้อยละ ๖๑ ๑๙ ๐ ๐ ๐ 

         ตารางที่ ๑  ตารางแสดงระดับคุณภาพ ผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม 

จากตารางที่ ๑  ตารางแสดงระดับคุณภาพ ผลการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สาขา
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  แบ่งตามลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริตแต่ละด้าน ดังนี้ 
ทักษะด้านความรู้ นักเรียนมีความรู้ในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับคุณภาพ ดีมาก 
ร้อยละ ๒๘  ระดับคุณภาพ ดี  ร้อยละ  ๔๓  ระดับคุณภาพ ปานกลาง ร้อยละ ๙  ระดับคุณภาพ
พอใช้และปรับปรุงร้อยละ ๐  ทักษะด้านการคิด นักเรียนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดได้
อย่างเป็นอิสระ สร้างสรรค์ และมีจินตนาการ  สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหา สามารถสรุปและ
ประเมินผลงานตนเอง ระดับคุณภาพ ดีมาก ร้อยละ ๒๘.๔  ระดับคุณภาพ ดี  ร้อยละ  ๓๕  ระดับ
คุณภาพ ปานกลาง ร้อยละ ๑๖.๖ ระดับคุณภาพพอใช้และปรับปรุงร้อยละ ๐   ทักษะส่วนบุคคล
(Personal Skills) นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สามารถวางแผนการทำงานได้ สามารถ
ทำงานได้อย่างมีข้ันตอน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพ ดีมาก ร้อยละ ๖๔  ระดับ
คุณภาพ ดี  ร้อยละ  ๑๖  ระดับคุณภาพปานกลาง พอใช้และปรับปรุงร้อยละ ๐  ด้านคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล(Personal Attributes) นักเรียนมีวินัย  เอ้ือเฟ้ือ  เสียสละ มีความซื่อสัตย์  คิดสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ความพอเพียงและจิตสาธารณะ  มีระดับคุณภาพ ดีมาก ร้อยละ 
๖๙  ระดับคุณภาพ ดี  ร้อยละ  ๑๑  ระดับคุณภาพปานกลาง พอใช้และปรับปรุงร้อยละ ๐  ทักษะ
ภาคปฏิบัติ(Practical Skills) นักเรียนสามารถรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลที่ต้องการได้ วิเคราะห์
และอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ รายงานผลการดำเนินงาน และสามารถนำความรู้ไป



๑๑ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ มีระดับคุณภาพ ดีมาก ร้อยละ ๖๑  ระดับคุณภาพ ดี  ร้อยละ  ๑๙ 
ระดับคุณภาพปานกลาง พอใช้และปรับปรุงร้อยละ ๐   
 

๔.  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อม
ดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๔.๑) กิจกรรม Project Citizen  สำนึกพลเมืองดี  เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ครูที่อยู่ใน
โรงเรียนต้นแบบเพื่อให้ดำเนินการ ตามกรอบแนวคิด ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑  การระบุปัญหานโยบายสาธารณะในชุมชนของเรา  
ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกปัญหาที่คิดว่าสำคัญและควรเป็นปัญหาที่ไม่เคยได้รับการ

แก้ไขมาก่อน 
ขั้นตอนที่ ๓  การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่จะศึกษา ดังนี้ การรวบรวมข้อมูล 

การตรวจสอบนโยบาย การนำเสนอและพัฒนานานโยบายสาธารณะของตน และพัฒนา
แผนปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ ๔  การพัฒนาแฟ้มผลงานของชั้นเรียน ๔ แฟ้ม  ดังนี้  
- แฟ้มผลงานที่ ๑  อธิบายปัญหา 
- แฟ้มผลงานที่ ๒  การตรวจสอบนโยบายทางเลือก 
- แฟ้มผลงานที่ ๓  การนำเสนอนโยบายสาธารณะ 
- แฟ้มผลงานที่ ๔  การพัฒนาแผนปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ ๕  การนำเสนอแฟ้มสะสมผลงาน และผังนิทรรศการ 
ขั้นตอนที่ ๖  การสรุป ประเมินผล  และสะท้อนประสบการณ์ 

๔.๒) การอบรมการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น สื่อสร้างสรรค์ การทุจริต  โดย ทีมงานของ 
บริษัท Apple South Asia (Thailand) 

-  การทดลองใช้  Application การตัดต่อภาพยนตร์ วิดีโอ ในระบบปฏิบัติการ IOS  
-  การสร้างภาพยนตร์สั้นตามโครงการโรงเรียนสุจริต ควรทำแบบสปอตโฆษณา 
สั้นๆ  

๔.๓)  การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต การประเมิน ITA Online  โดยมีแนวทางดังนี้ 
         -  รูปแบบการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนต้นแบบและเขตสุจริต ซึ่งมี
การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินใหม่ การเผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ผ่าน
ทางเว็ปไซต์โรงเรียน หรือสื่อออนไลน์อ่ืนๆ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนำไปใช้ 
๑. การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม  การจัดการเรียนการสอน 

  ให้กับนักเรียน ควรปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแยกแยะ   
๒. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอนตามบริบทของ   

  แต่ละโรงเรียน   



๑๒ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

๓. ภาพรวมของการดำเนินงาน และการสะท้อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ 
  โรงเรียนสุจริต สามารถนำไปเปิดเผยให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่ายได้ 

๔. การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti-Corruption Museum-ACM) สำนักงาน  
ป.ป.ช และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดประสบการณ์ ที่ได้รับในแต่ละฐาน การ 
โกงการคอรัปชั่นต่างๆ ความเสียหายที่เกิดข้ึนนั้น เหมาะอย่างยิ่งที่จะให้นักเรียน  
ระดับชั้น ป.๔-ม.๓ ได้ไปศึกษาหาความรู้ เป็นการปลูกฝังความคิดให้นักเรียนใน 
ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะเป็นพลังที่เข็มแข็งในอนาคต ให้กัประเทศ 
ชาติได้  

๕. กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  จากกรอบความคิดและแนว
ทางการดำเนินกิจกรรมนั้น สามารถนำมาจัดเป็นโครงงาน ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 
๑ ภาคเรียน ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ หรือบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา 
สาระหน้าที่พลเมือง ได้   

๖. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้อง และรองรับการประเมิน
ในรอบต่อไป โรงเรียนควรเพิ่มช่องทาง เว็ปไซต์ หรือเฟสบุ๊คโรงเรียน เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบาย โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ  ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับรู้   

๗. การสร้างสื่อภาพยนตร์สั้น สื่อสร้างสรรค์ การทุจริต  โดย ทีมงานของ บริษัท Apple 
South Asia (Thailand)  การประยุกต์ใช้ โปรแกรมต่างๆ การในการสร้าง และแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้างหนังสั้น เพ่ือเป็นใช้ในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  

 
๑๓. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

๑)   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดำเนินกิจกรรมงาน ตามโครงการ บริษัทสร้างการดี  
๒) นักเรียนมีทักษะการบริหารการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีการวางแผนงาน การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
๓)  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี รู้จักความพอเพียง การหารายได้ ระหว่าง

เรียน 
๔)  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  เพราะกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้

นักเรียนมีทักษะการคิดการวางแผน  ความซื่อสัตย์ สุจริต การมีวินัยในตนเอง ความพอเพียง การ
มีจิตสาธารณะ เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๕) นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
 

๑๔.  ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ /การแก้ไข 

ปัญหา /อุปสรรค 

-  การดำเนินงานโณงเรียนสุจริตในปีการศึกษา ๒๕๖๑  อาจไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าท่ีควร 
เนื่องจาก ภารงานของคุณครูและจำนวนนักเรียนที่น้อยลงไป ทำให้การทำกิจกรรมต่างๆ 
ขาดหายไป 



๑๓ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

- นักเรียนที่คัดเลือกเข้าโครงการ เป็นนักเรียนระดับชั้น ป.๖ เป็นนักเรียนกลุ่มที่มีความ
รับผิดชอบในตัวเองดี แต่ด้วยภารกิจและหน้าที่ของนักเรียนชั้น ป.๖ ที่ต้องทำเร่งตั้งใจเรียน
เพ่ือการสอบ ONET และเพ่ือไม่ให้กระทบกับการเรียนของนักเรียนมากเกินไป จึงลดการทำ
กิจกรรมนอกห้องเรียน  

- งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้โรงเรียนต้นแบบมีน้อยลงไป ทำให้การทำกิจกรรมอ่ืนๆ ทำ
ได้ไม่ครอบคลุม 

- ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปลี่ยนคนรับผิดชอบงานบ่อย 
คนที่มาใหม่ เลยไม่เข้าใจในบริบท เนื้องาน เมื่อต้องไปอบรมกับ สพฐ. คนที่ไปอบรม เป็นคน
ละคนกับผู้รับผิดชอบโครงการ เลยทำให้การประสานงานกับทางโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนล
เครือข่ายไม่ชัดเจน และปฏิบัติงานได้ไม่ถูกต้อง  

 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- เพ่ือให้กิจกรรมดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน ครูผู้รับผิดชอบควรมอบหมายงานให้นักเรียนใน
ระดับชั้น ป.๕ ด้วย นักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติ และ สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับน้องๆรุ่น
ต่อไปได้ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในโรงเรียน ควรประสานงานกับผู้รับผิดชอบ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้ชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๔ 
การรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จรยิธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โรงเรียนสุจริต 

 
 

 


