
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการ“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา” 
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ 
ความเกี่ยวข้อง (หลัก/สนับสนุน) กับเป้าหมายแผนย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ได้รับการพัฒนอย่าง
สมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการ
เรียนรู้อย่างอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ 

ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง             โครงการใหม่ 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                           : M1 
 
(หลัก) ยุทธศาสตร์ชาติ (Z) ด้าน* ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
(2)  ประเด็น  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(หลัก) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (Y) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(1) เป้าหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน 
ร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่าง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
(3) เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)  วัยรุ่น/วัยเรียน มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด  
     วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีวชความสามารถในการแก้ปัญหา    
     ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตที่ดีข้ึน 

(4)  
 
(หลัก)         ชื่อองค์ประกอบ : V03 รูปแบบการเรียนรู้ 
         ชื่อปัจจัย : F0305 การเปิดโลกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 
(สนับสนุน ถ้ามี)  ชื่อองค์ประกอบ : V04 เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
              ชื่อปัจจัย : F0403 ความคิดสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์โรงเรียน  
 กลยุทธ์ที่ : ๒ พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  

ความสอดคล้องห่วงโซ่คุณค่า (Value Chains) ของเป้าหมายแผนย่อย 



               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
     จุดเน้นมาตรฐานสากล 
               เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
   

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ (X)                                                           : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทุจริต ที่

เกิดเกิดขึ้นในสังคมว่า ถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนต่อไปแล้วไม่มีการแก้ไขและป้องกันจะท าให้ประเทศชาติล่มจมได้ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้น้อมน าพระบรมราโชวาท ใส่เกล้ามาด าเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความสุจริตให้เกิดข้ึนในจิตใจของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และจะขยายขับเคลื่อนต่อไปในทุกโรงเรียนจนถึงประชาชน 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเรื่องการสร้างและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรตาม



กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จึงให้โรงเรียนสุจริตทั่วประเทศด าเนินกิจกรรมการสร้างความสุจริตโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

จากความส าคัญดังกล่าวโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  
๘  ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการ
ปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  และเมื่อมีการด าเนินงานแล้ว ก็จะได้น าผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และเพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”    โดยการด าเนินงานที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

 
     ๒) วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 

   ๒.๒  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกัน
การทุจริต การปลูกฝังจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   

   ๒.๓ เพ่ือพัฒนานักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผล ๓ ด้าน กล่าวคือ  หล่อหลอม
นักเรียนกล้าหาญทางจริยธรรม  สร้างปัญญาให้นักเรียนเก่งและ พัฒนาชีวิตให้มั่นคง 

 
3) เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๑. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาตระหนักรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
๑. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ มีบริษัทสร้างการดีใน
โรงเรียน ๑ บริษัท   
๒. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องความสุจริตจาการปฏิบัติจริงผ่านบริษัท
สร้างการดีของโรงเรียน  
 

 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target 
gap)** 

   นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีครบเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  

๑. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีจิตส านึกความสุจริต โดยใช้กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน 



๒. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็น
พลเมืองที่ดี 
 

 ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละ ๘๐ มีจิตส านึกความสุจริต โดยใช้กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน 
๒. ร้อยละ ๘๐ สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นพลเมืองที่ดี 
 

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
๑. ผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 

  ๒. ผู้เรียนอายุ ๑๕ ปีในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ                                                                         : M4 - M5 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณการงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 :
กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
และตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ร้อยละ ๘๐ คณะครู
และนักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

 

- ตลอดปีการศึกษา น.ส.พิมพ์พิชชา 
และคณะ 

๑.๑ บริษัทสร้างการดี     
 

นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สามารถบริหารจัดการ
บริษัทสร้างการดีได้ 

๑,๐๐๐ ตลอดปีการศึกษา น.ส.พิมพ์พิชชา 
และคณะ 

กิจกรรมที่ 2 : 
กิจกรรมบูรณาการ
ระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

สถานศึกษามีโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 
 

- ตลอดปีการศึกษา น.ส.พิมพ์พิชชา 
และคณะ 
 

รวมวงเงิน  ๑,๐๐๐   
 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน    ๑,๐๐๐     บาท  
 



 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑.  กิจกรรมที่ ๑ : กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- - - - 

 ๑.๑ บริษัทสร้างการดี 
   -หินเจีย ๔ นิ้ว ๑ ตัว 

  
- 

 
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๒ กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบูรณาการระบบการประเมิน
ด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

- - - - 

รวมเงิน - - ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
  
 3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล  
เกณฑ์การประเมิน  

๑. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยามีบริษัทสร้างการดีบริษัท
เปิด จ านวน๑บริษัท ส าหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง
ความสุจริต 

-แบบตรวจผลงาน ด าเนินการจริง 

๒.ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้
เรียนรู้ความสุจริตผ่านกิจกรรมบริษัทสร้างการดี โดยผ่าน
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจิตสาธารณะ 

-แบบสังเกต นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ท ากิจกรรมผ่านบริษัทสร้าง
การดี 

๓. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นพล
โลกที่ด ี

-แบบสังเกต นักเรียนร้อยละ ๘๐  
ผ่านเกณฑ์ 

๔. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

-แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

ผู้เกี่ยวข้องนักเรียนร้อยละ 
๘๐ พึงพอใจ ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 



 4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม ความสุจริตส าหรับให้นักเรียนได้
เรียนรู้  
 ๒. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ทุกคนได้รับการปลูกฝังความสุจริต และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมความ
สุจริต ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 ๓. นักเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาทุกคน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข และพลโลกที่ดี 
 
 
 
 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
      (นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจริัตน์)                                  (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
             หวัหน้าโครงการ                       หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ   
  

ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
      เป็นโครงการที่ตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  เห็นควรอนุมัติด าเนินการ............................................ 
                            
                                                 ลงชื่อ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                               หวัหน้างานแผนงานโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 .................................................................................. .........................................................................                              
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                  อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 ระบุอ่ืนๆ.................................................................................................................... ...........  
                                                 ลงชื่อ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามที่หัวหน้างานแผนงานฯ เสนอ

BSTMK
Typewriter
/


