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ค าน า 

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริต ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝุายวิชาการ ครูผู้จัดกิจกรรม และครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตให้เหมาะสมกับสภาพบริบท ปัญหาของ
สถานศึกษา โดยได้เรียบเรียงความรู้จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ      
โดยเนื้อหาของเอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา มีจ านวนท้ังหมด 2 เล่ม ในเล่มนี้ 
จะเป็นเล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมบทน า การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต และกิจกรรมท่ีควรส่งเสริมตาม
นโยบายโรงเรียนสุจริต 
  ขอบขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา ทีมงานศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรส านักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีไ ด้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและก าลังใจใน              
การด าเนินการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝุายวิชาการ และคณะครูผู้สอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษาท่ีได้ให้ความร่วมมือในการศึกษา ทดลอง และรับการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ กระท่ังการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้  จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝุาย
วิชาการ ครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา  
ทุกฝุาย และหากมีข้อบกพร่องในด้านเนื้อหาและหลักการทางวิชาการประการใด ขอความกรุณาโปรดให้      
ค าช้ีแนะ จักเป็นพระคุณยิ่ง และพร้อมท่ีจะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา และปรับปรุงให้แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เล่มนี้ มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น 
 
 
        สุรวัฒน์  เมืองมูล 
           ศึกษานิเทศก์ 
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ค าช้ีแจง 
 

  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงาน 
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้เป็นเอกสาร
ส าหรับการการศึกษาด้วยตนเอง และใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า และใช้ประกอบการ การด าเนินงาน 
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเนื้อหา
ประกอบด้วย  
     1) บทน า เนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาโครงการโรงเรียนสุจริตวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด าเนินงาน 
   2) บทท่ี 2 การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต เนื้อหาประกอบด้วย มาตรฐานการบริหารงาน
โรงเรียนสุจริต รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต บทบาทของส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3) บทท่ี 3 กิจกรรมท่ีควรส่งเสริมตามนโยบายโรงเรียนสุจริต เนื้อหาประกอบด้วย กิจกรรม  
ท่ีควรส่งเสริมตามนโยบายต้นสังกัด 3.1) กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)  3.2) ค่ายเยาวชน     
“คนดีของแผ่นดิน” 3.3) กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน 3.4) กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ีและ3.5) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)     
  เนื้อหาเหล่านี้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝุาย
วิชาการ ครูผู้จัดกิจกรรม และครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาตามสภาพบริบทเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการต่อต้านการปูองกันการทุจริตเกิดความรู้         
ความเข้าใจ และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอพียง และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

การจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง       
การด าเนินงาน โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้   
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

  1)  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝุายวิชาการได้มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถใช้ 
ในการบริหารจัดการและการนิเทศภายในสถานศึกษา เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 

  2) เพื่อให้ครูผู้จัดกิจกรรม และครูผู้สอนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงาน โรงเรียน
สุจริตในสถานศึกษาท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม  

  3)  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูฝุายวิชาการ และครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ     
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  4)  เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน     
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
   5)  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการปูองกัน      
การทุจริต เกิดความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม 2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอพียง และ 4) พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  รายละเอียดแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย ค าแนะน า
การศึกษาแนวทาง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทาง เนื้อหาสาระ ค าถามก่อนเรียนรู้ และแบบทดสอบท้ายบท 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝุายวิชาการ ครูผู้จัดกิจกรรม และครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง เพื่อท า     
ความเข้าใจในรายละเอียด เนื่องจากแนวทางในแต่ละเล่มนั้น มีเนื้อหาสาระท่ีจบสมบูรณ์ภายในตัวเอง เมื่อได้
ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตอบค าถามก่อนเรียนรู้ให้ครบ และตอบค าถามท้ายบท 
เพื่อให้การศึกษาด้วยตนเองได้ผลดียิ่งขึ้น สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองน าไปสู่การบริหารจัดการการนิเทศภายใน
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค าแนะน าการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
เพื่อให้การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเต็มศักยภาพ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูฝุายวิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) ตอบค าถามก่อนเรียนรู้จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 
เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

2) แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานของ
ตนเอง 

3) ศึกษาค าช้ีแจงจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง    
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อจะได้
เห็นความส าคัญของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังได้ทราบว่าเมื่อศึกษาเนื้อหาครบตามท่ีก าหนด
แล้ว ท่านควรจะได้รับการพัฒนาในประเด็น เนื้อหาใด 

4) ศึกษาสาระส าคัญจากแนวทางนิเทศ เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตใน
สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

5) ระหว่างการศึกษาแนวทางทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง 
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้ศึกษา
ควรท าการบันทึกสาระส าคัญ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษาไว้ เพื่อช่วยให้การศึกษาเนื้อหา   
ได้ดีขึ้น ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

6) ระหว่างการศึกษา ถ้าเกิดมีค าถามระหว่างการเรียนรู้  ให้น าความรู้จากการศึกษาด้วย
ตนเอง เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใดยังไม่เข้าใจ ให้
ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

7) หลังจากศึกษาด้วยตนเองเสร็จให้ตอบค าถามหลังเรียนรู้ หลังศึกษาด้วยตนเองอีกครั้ง 
แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด ถ้าส่วนใด ยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

8) ในการตอบค าถามก่อนเรียน และหลังเรียนให้ปฏิบัติตามค าช้ีแจงอย่างเคร่งครัด 
9) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคล่ือนงานต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

อย่างลึกซึ้งให้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การจัดกิจกรรม
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าและใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
    การจัดท าและใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่องการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้  มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี ้

1) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝุายวิชาการ มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถใช้    
ในการบริหารจัดการเรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาได้  

2) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝุายวิชาการได้มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถใช้  
ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาได้  

3) เพื่อให้ครูผู้จัดกิจกรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษาได้ 

4) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝุายวิชาการ และครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5) เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
  ในการจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่องการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งนี้ได้ด าเนินการตาม
กรอบโครงสร้างหลักดังต่อไปนี ้
 
รูปภาพ โครงสร้างหลักของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงาน   
    โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 

ค าแนะน าการศึกษาแนวทางฯ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า 

โครงสร้างแนวทาง 

รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา
แนวทาง 

ค าถามหลังเรียนรู้พร้อมเฉลย 

เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 

ค าถามก่อนเรียนรู้พร้อมเฉลย 

เนื้อหา  

คณะผู้จัดท า 
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รายละเอียดขั้นตอนการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
  ในการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่องการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นเอกสารศึกษา
เนื้อหาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ศึกษาด้วยตนเองสามารถเรียนรู้จากแนวทางได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงควรปฏิบัติ
ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) ตอบค าถามก่อนเรียนรู้ ก่อนการศึกษาด้วยตนเองจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐาน
ของตนเอง 

2) ศึกษาค าช้ีแจงของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง   
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3) ขณะศึกษาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้ศึกษาควรท า       
การบันทึกสาระส าคัญ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษาไว้ เพื่อช่วยให้การศึกษาเนื้อหาได้ดีขึ้น   
ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4) ระหว่างการศึกษา ถ้าเกิดมีค าถามระหว่างการเรียนรู้ ให้น าความรู้จากการศึกษา       
ด้วยตนเองตอบค าถามระหว่างเรียน แล้วจึงดูเฉลยค าตอบระหว่างเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใดยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

5) หลังจากศึกษาด้วยตนเองเสร็จให้ตอบค าถามหลังเรียนรู้ หลังศึกษาด้วยตนเองอีกครั้ง 
แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด ถ้าส่วนใด ยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

6) เมื่อได้เรียนรู้จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง      
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2          
ท้ัง 2 เล่ม (เล่มท่ี 1 – เล่มท่ี 2) เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาควบคู่การนิเทศจากคณะนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา               
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เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 
 

รูปภาพ  เงื่อนไขสู่ความส าเร็จการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา  
    เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

 
ศึกษาค าช้ีแจง/ค าแนะน า/วัตถุประสงค์/โครงสร้าง/ 
รายละเอียดของแนวทางฯ/เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 

 
 

ตอบค าถามก่อนการเรียนรู้ 
 
 

 
ศึกษาเนื้อหา (อย่างละเอยีด) 

 
 

 ผ่าน  
                                                              

 
ตอบค าถามหลังการเรียนรู้ 
(ได้ 9 คะแนนขึ้นไปผ่าน) 

                                                               ไม่ผ่าน  
                                                               
             ผ่าน                            

 
 

ศึกษาแนวทางฯ เล่มที่ 2   
เร่ือง การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
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ค าถามก่อนการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

ค าช้ีแจง  
 1.  ค าถามก่อนการเรียนรู้ฉบับนี้ใช้ประกอบการวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษาเล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที  
 2.  ค าถามท้ังหมดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก) คือ แต่ละข้อจะให้ท่านเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จาก  ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีให้ไว้ เมื่อเลือกได้ค าตอบใดให้ท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกับตัวอักษรนั้นในกระดาษค าตอบ  
 3.  หลังจากท าแบบสอบถาม ครบท้ัง 15 ข้อ แล้วท่านสามารถตรวจค าตอบจากแบบเฉลยว่าท่านได้
คะแนนเท่าไหร่  (โดยไม่ต้องสนใจว่าแบบทดสอบแต่ละข้อตอบ หรือเฉลยอะไร)  

********************************************************* 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ขอบเขตการด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ก.  พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
   ข.  พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ค.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัต 
   ง.   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีทักษะ     
การกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงานบนฐานของข้อเท็จจริง 
 
2. ข้อใดคือคุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  
 ก.  1) มีวินัย 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) อยู่อย่างพอเพียง 4) มีความสุภาพ และ 5) มีความสามัคคี 
 ข.  1) ซื่อสัตย์สุจริต 2) มุ่งมั่นในการท างาน 3) มีความสุภาพ 4) มีความสามัคคี และ 5) มีน้ าใจ 
 ค.  1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) มีจิตสาธารณะ 
 ง.  1) ซื่อสัตย์สุจริต 2) มุ่งมั่นในการท างาน 3) อยู่อย่างพอเพียง 4) มีความสามัคคี และ 5) มีจิตสาธารณะ 
 
3. บุคคลในข้อใดควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต (Upright School Declaration) ท่ีว่า “......... 1) เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2) เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3)เราจะสร้างเครือข่าย      
ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน…....…ท้ังหมดนี้ เพื่อธ ารง   
ชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล”  
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 ก.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ข.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
 ค.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ง.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง 
 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมวัตรประจ า
ของโรงเรียน ได้แก่ 
   ก. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียนภายในโรงเรียน มีการยนืตรงเคารพธงชาติทุกวัน      
         ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา 08.00 และ 18.00 ทุกวัน และควรมีข้ันตอนการร้องเพลง 
         ชาติไทยในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
   ข. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียนภายในโรงเรียน มีการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ        
         ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และช่วงเวลาพักกลางวัน และควรมีข้ันตอนการสวดมนต์ไหวพ้ระหลัง 
         ร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
 ค. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู และนักเรียนภายในโรงเรียน มีการกล่าว         
         ค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และควรมีข้ันตอนการกล่าวค าปฏิญญา 
         โรงเรียนสุจริตหลังร้องเพลงชาติไทยการสวดมนต์ไหว้พระ และการอบรมนักเรียน 
   ง. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะด าเนินหลังกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม 
        วัตรประจ าของโรงเรียน ต้องมีเนื้อหา หรือประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีจะ 
        ด าเนินการขับเคล่ือนในโรงเรียนในช่วงเวลานั้นเท่านั้น 
 
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินงานโรงเรยีนสุจริต 
     ก. การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การตรวจรับรองโรงเรยีนสุจริต 
     ข. การประชุมคณะครู การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ค. การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง 
         คณะกรรมการ 
     ง.  การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง 
         คณะกรรมการ 
 
6. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
   ก. ค าส่ังผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตควรครอบคลุมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนแกนน า  
 ข. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โรงเรียนขนาดกลาง ควรมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
         โรงเรียนสุจริต อย่างน้อย 10 คน  
   ค. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ควรมีคณะกรรมการท่ีมาจากหลายฝุาย จ านวนต้ังแต่  
         9 – 15 คน 
     ง.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ควรมีคณะกรรมการ เช่น ประธานคณะกรรมการ 
          สถานศึกษา ผู้แทนองค์การส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นต้น 
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7.  บุคคลในข้อใดสามารถส่งผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จากการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
   ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
     ค. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์ 
     ง. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษา นักเรียน 
 
8. ข้อใดเป็นสดมภ์การวิเคราะห์เพื่อค้นหาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)  
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
   ก. เปูาหมายของผลงาน บทเรียนท่ีได้รับ ขั้นตอนการด าเนินงาน    
   ข. จุดประสงค์ของการจัดท านวัตกรรม ข้อมูลยืนยัน ผลการปฏิบัติ 
     ค. จุดประสงค์ของการจัดท านวัตกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ 
     ง. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ส าเร็จ ข้อมูลยืนยันความส าเร็จ วิธีการท า/ปฏิบัติ (How to) 
 
9. “การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) 
ควรค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ” 
   จากข้อความข้างต้น กิจกรรมใดควรมีมาตรการเข้มงวด มากท่ีสุด 
   ก. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   ข. การถอดบทเรียน (Best Practice) 
   ค. การสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน  
 ง. บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
 
10. ข้อใดเป็นกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากท่ีสุด 
   ก. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   ข. การถอดบทเรียน (Best Practice) 
   ค. การสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน  
 ง. บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
 
11. “บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต” 
   จากวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ดังกล่าวควรวัดผลโดยวิธีการใด 
   ก. การทดสอบ 
   ข. การประเมินกิจกรรม 
   ค. การสังเกตพฤติกรรม 
   ง. การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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12. ข้อใดเป็นระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประกวดผลงานการสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่าน 
ส่ือภาพยนตร์ส้ันของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก. ดีมาก ดี พอใช้ 
   ข. ดีเย่ียม  ดี  พอใช้ 
   ค. ดีเย่ียม ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
   ง. ดีเย่ียม ดีมาก ดี  ปานกลาง  พอใช้  ควรปรับปรุง 
 
13. ข้อใดเป็นการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
ในเรื่องซื่อสัตย์สุจริต  
   ก. การร่วมหุ้น การแบ่งปันความรู้ 
   ข. การเขียนโครงการ การวิเคราะห์กิจกรรม 
   ค. การจัดซื้อ/จัดจ้าง  การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
   ง. การใช้ทรัพยากรอย่างปลอดภัย การน าส่ิงท่ีมีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
14. ข้อใดเอกสารประกอบการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
     ก. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
   ข. แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
   ค. แบบวัดและประเมินผลโครงการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.10) 
   ง. แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.12) 
 
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
 ก. ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์    
   ข. เน้นการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการแก้ปัญหาในชุมชน 
   ค. สร้างความเข้าใจในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย 
   ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 

******************************************************* 
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กระดาษค าตอบค าถามก่อนการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ ก. ข. ค. ง. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เฉลยค าตอบค าถามก่อนการเรียนรู้  
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ เฉลยค าตอบ 
1 ง. 
2 ค. 
3 ข. 
4 ก. 
5 ข. 
6 ข. 
7 ค. 
8 ง. 
9 ก. 
10 ค. 
11 ก. 
12 ข. 
13 ค. 
14 ง. 
15 ง. 
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บทที่ 1  

 
บทน า 

 
ความเป็นมาโครงการโรงเรียนสุจริต 
    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
(ภายใต้ช่ือ“โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะ  
ท่ี 2 (พ.ศ.2556 - 2560) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปูาหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริต 
ในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยต้ังค่าเปูาหมายไว้ท่ีร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2560 (โดยในปี 2556 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน 
อยู่อันดับท่ี 102 จากการจัดอันดับท้ังหมด 177 ประเทศท่ัวโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และ
ปานามา) นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่
การบรรลุเปูาหมายใน 4 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากท่ีสุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ 

2. กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

4. กลุ่มภาคประชาสังคมและส่ือมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของ   
ทุกหมู่เหล่าในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
    นับเป็นความพยายามท่ีดีของส านักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต เพื่อใช้เป็นกรอบ
ช้ีน าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ 
    จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ยังคงเป็นประเด็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์การ           
ท่ีรับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนัก
ในความส าคัญของการเตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงอนุมัติให้ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรม าภิบาล              
ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือ“โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้าน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตส านึกซึ่งเป็นกลไกใน       
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการปูองกันการทุจริต        
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีมุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่ง   
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การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุขทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการปูองกันทุจริต” โดยมี
ขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องด าเนินการ คือ 

1. พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต 

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง    
ให้มีคุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่าง
เป็นระบบและมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัต 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดโครงการโรงเรียนสุจริต 

   ในการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” (ภายใต้ช่ือโรงเรียนสุจริต) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์พันธกิจ พันธกิจแบบบูรณาการตัวช้ีวัดหลัก ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด าเนินการ          
ให้สถานศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“สพฐ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง หลีกเล่ียงอบายมุขทุกหน่วยงาน
รับผิดชอบ ตอบสนองการปูองกันทุจริต” 

 
พันธกิจ 

 
1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง        

มีความสุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้นักเรียน

สังกัด สพฐ.มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม และปูองกันการทุจริต 

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่าง
เป็นระบบ และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัต 
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พันธกิจแบบบูรณาการ 
 
“พัฒนา สพฐ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท้ังระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมปูองกันทุจริต     

ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู  ผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษาอย่างบูรณาการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง มีบทบาทในกระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม 
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมท้ังการปฏิบัติ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปูองกัน        
การทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน” 
 

ตัวชี้วัดหลัก 
 
ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยมุ่งให้นักเรียน ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ด าเนินการได้ตรง จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดหลัก ดังนี้ 

1. นักเรียนสังกัด สพฐ. มีกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกัน  
การทุจริต 

2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
3. นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิด

ปูองกันการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูก

จิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สพฐ. รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง 
สุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข และปูองกันการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานใน   
การปูองกันการทุจริตอย่างมีจิตส านึก และเป่ียมด้วยคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ 
  กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
   แก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
1.1  สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
      1.1.1 พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและพฤติกรรมของมนุษย์ 
      1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานผ่านการกล่ันกรองทางคุณธรรม 
              อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง อันด ารงความสุขบนความสุจริตได้อย่างมั่นคง 
      1.1.3 พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
1.2  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2.1 ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการบริหารและวิชาการให้มีความสมดุล 
      1.2.2 ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.2.3 ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นวิถีชีวิต 
1.3  ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ 5 ประการแก่นักเรียนสังกัด สพฐ. 
      1.3.1 ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
      1.3.2 ก ากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม 
      1.3.3 ให้การเสริมแรงแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติได้เป็นท่ีประจักษ์และได้รับการยอมรับ อย่างมีเกียรติ 
1.4  ก าหนดให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันการทุจริต 
      1.4.1 ก าหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมปูองกันการทุจริตและกิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน” 
      1.4.2 พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เป็นต้นแบบท่ีดีด้านการปูองกันการทุจริต 
      1.4.3 ติดตามประเมินผลการปูองกันการทุจริตในระบบการศึกษา 
      1.4.4 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการปูองกันการทุจริต 
1.5  ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์ และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยมร่วมของชาติ 
      1.5.1 เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระท าความดี มีกรณีตัวอย่างในการเชิดชูอย่างสม่ าเสมอ 
      1.5.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมท้ังแนวกว้างและแนวลึกอย่างท่ัวถึง ครบวงจร 
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ยุทธศาสตร์ 2 สพฐ.(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและ 
                  วิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และปูองกันการทุจริต 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
2.1  สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขในทุกหน่วยงาน 
       2.1.1 จัดท าแผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
ปูองกันการทุจริตในทุกหน่วยงาน 
       2.1.2 จัดสร้างองค์กรทางกายภาพ และโครงสร้างระบบบริหารจัดการแบบพอเพียง 
       2.1.3 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
       2.1.4 จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร 
       2.1.5 ด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
       2.1.6 ประเมินและพัฒนาระหว่างและหลังด าเนินการในแต่ละปี อย่างมีพลวัตร 
2.2  ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต 
       2.2.1 จัดท าแผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์ปูองกันการทุจริต 
       2.2.2 รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยและงานวิชาการด้านการปูองกันการทุจริต 
       2.2.3 จัดท าและเผยแพร่ส่ือสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต 
2.3  เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
       2.3.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
       2.3.2 พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้ง่าย หลากหลาย และปลอดภัย 
       2.3.3 ก าหนดมาตรการจูงใจผู้แจ้งข้อมูล เบาะแส 
2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย 
      2.4.1 สนับสนุนระบบการจัดการของเครือข่าย 
      2.4.2 เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจแก่เครือข่ายทุกภาคส่วน 
      2.4.3 ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
      2.4.4 พัฒนาเครือข่ายภายในประเทศสู่เครือข่ายสากล 
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ยุทธศาสตร์ 3 สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการปูองกันการทุจริต 
                  อย่างมีจิตส านึก และเป่ียมด้วยคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
                  บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
3.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
ในสังกัด สพฐ.อย่างเคร่งครัด (Code of Conduct) 
      3.1.1 ส่งเสริมผลักดันให้สร้างมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      3.1.2 ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.2 ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้ 
      3.2.1 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการแลกเปล่ียนความรู้ ข้อมูลข่าวสารทางแนวราบระหว่างหน่วยงานระดับ 
ปฏิบัติการ เพื่อลดเวลาท่ีล่าช้าจากการส่ังการตามแนวดิ่ง และได้ผลงานท่ีสมบูรณ์มากขึ้นในเวลาท่ี 
รวดเร็วขึ้น 
      3.2.2 จัดต้ังหน่วยศึกษาและประมวลองค์ความรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังจากกระบวนการ 
จัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ประสานงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการบริการองค์ความรู้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้ 
      3.3.1 ผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง 
      3.3.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล 
3.4 สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมของ สพฐ.ต่อต้านการทุจริต (ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 สพฐ. 
(หน่วยงานส่วนกลาง) รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต) 
      3.4.1 ส่งเสริมให้มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน 
      3.4.2 ส่งเสริมให้จัดต้ังศูนย์ฝึกอบรมภายในหน่วยงาน 
      3.4.3 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
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   เพื่อให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ได้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนด ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต (Upright School Declaration) ขึ้น โดยใช้ข้อความว่า 
 
   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียน
สุจริต” ดังนี้ 
   1. เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
   2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
   3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมี
ความยั่งยืน 
 
       ท้ังหมดนี้ เพื่อธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 
                 ภาคีโรงเรียนสุจริต 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 
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บทที่ 2 

 
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 

 
มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต 
   มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้ในการบริหารงานภายในโรงเรียน 
เพื่อให้งานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และ
คุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนสุจริตมาใช้ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  
มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 4 มาตรฐานการบริหารงาน ดังนี้ 
     1.การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตนเอง
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านส่ือ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย และประเมินผลนักเรียนแล้วน าผลการประเมินไปใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต พร้อมท้ังจัดให้มีการนิเทศภายใน และให้บริการด้าน
วิชาการท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน 
    2.การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุให้
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อย่างมีส่วนร่วม ประหยัด คุ้มค่า มีความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ 
    3.การบริหารงานบุคคล หมายถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร ด าเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร 
    4.การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการด้านอาคารสถานท่ีแก่ครู นักเรียนและชุมชน 
โดย จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย พร้อมท้ังดูแล บ ารุงรักษา อาคารเรียน 
อาคาร ประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดขึ้น สามารถศึกษาได้จากคู่มือมาตรฐานโรงเรียน
สุจริตได้ 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
    การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตสามารถบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมวัตรประจ าของ
โรงเรียน ได้แก่ 

1. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการยืนตรงเคารพธง
ชาติทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา 08.00 และ 18.00 ทุกวัน และควรมีข้ันตอนการร้องเพลง
ชาติไทยในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอืน่ๆ ภายในโรงเรียน 

2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการสวดมนต์ไหว้พระ 
ทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามความเหมาะสม และควรมีข้ันตอนการสวดมนต์
ไหว้พระหลังร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
    3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู และนักเรียนภายในโรงเรียน            
มีการกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และควรมีข้ันตอนการกล่าวค า
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตหลังร้องเพลงชาติไทยและการสวดมนต์ไหว้พระ ในขั้นตอนแรกกอ่นการด าเนินกิจกรรม
อื่นๆ ภายในโรงเรียน 
 
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
     โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดขึ้น สามารถศึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้ 

1. แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. การจัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินการ 

    3. การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
    4. การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
    5. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีก าหนด 
    6. กิจกรรมท่ี สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
    7. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต 
 

   1. แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
  แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย การจัดท าค าส่ังคณะกรรมการ
ด าเนินการโรงเรียนสุจริต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” การจัดกิจกรรม
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีก าหนด กิจกรรมท่ี สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี และการรายงานผลการด าเนินงาน
โรงเรียนสุจริต รายละเอียดดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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แผนภาพ 1 การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
 

การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
 
 

จัดท าค าส่ังคณะกรรมการ 
 
 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                              การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”    
 
 

   การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีก าหนด                การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริต 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
 

2. การจัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ 
    2.1 จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน 

โรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ระดับโรงเรียน เพื่อท าหน้าท่ีรับผิดชอบ และประสานงานระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ท่ีได้รับการอบรมการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการขยายผลแนวทางการด าเนินงานโครงการให้กับครู นักเรียน และบุคลากร
ภายในโรงเรียน ให้มีความเข้าใจโครงการฯ ร่วมกัน 

2.2 จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
โรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการการปูองกัน 

และปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) โดยแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โดยมีวาระ 1 ปี
การศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน (แบ่งตามสพฐ.) โดยเป็นนักเรียนระดับช้ันใดก็ได้ท่ีได้มาโดยการเลือกต้ัง 
หรือสรรหามาจากนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ ก าหนดโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียน
ขนาดกลาง จ านวน 10 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 15 คน  และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 20 คน 
     บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก
เอกสารแนวทาง การด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) 
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 1) ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการส่งเสริมปูองกันและพัฒนาตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
      2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
      3) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนท่ีไม่พึงประสงค์ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
     4) เป็นผู้น าในการสร้างเครือข่ายคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ในการด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อปูองกันการทุจริตต่อโรงเรียนและชุมชน 
     5) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
     6) สรรหา/คัดสรร ผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
     7) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนสุจริตในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต 
   8) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อโรงเรียน 
    9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    2.3 จัดท าค าสั่งแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

โรงเรียนท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง อนุกรรมการการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตส าหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) ดังนี้ 

2.3.1 แต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน โดยมีวาระ 4 ปี ประกอบด้วยบุคลากร ระหว่าง 9 ถึง 
15  คน โดยมาจากผู้แทนต่างๆ ดังนี้ 

- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและ/ 
   หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสม      ประธานกรรมการ 
- ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น       กรรมการ 
- ผู้แทนองค์กรศาสนา       กรรมการ 
- ผู้แทนชุมชน      กรรมการ 
- ผู้แทนผู้ปกครอง      กรรมการ 
- ผู้แทนครู       กรรมการ 
- ผู้แทนศิษย์เก่า      กรรมการ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน     กรรมการและเลขานุการ 
หากโรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงอนุกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ส าหรับชุมชน (ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน) ให้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการท่านใหม่ พร้อมแจ้งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทราบ 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน (รายละเอียดสามารถศึกษาได้
จากเอกสารแนวทาง การด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

1. ก าหนดมาตรการ และแนวทางการด าเนินการส่งเสริมปูองกันและพัฒนาตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตร่วมกับโรงเรียน 

2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
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4. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต 

5. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

6. สร้างเครือข่ายชุมชนในการขับเคล่ือนโรงเรียนสุจริต 
7. ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
8. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
    ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

โดยเน้นไปท่ีคุณลักษณะท่ีส าคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต        
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้ด าเนินการในโรงเรียนสุจริต ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา 
โดยโรงเรียนในโครงการฯ จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ให้กับนักเรียนของ 
ตนเองตามเปูาหมายนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดเป็นนโยบายในแต่ละ
ปีงบประมาณ และน าหลักสูตรค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” บนเว็บไซต์โครงการ ซึ่งได้จัดท าเป็นแนวทาง
ให้กับระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสาร
แนวทาง การด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน) เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสร็จส้ินให้โรงเรียนต้นแบบจัดท ารายงานผลการเข้าค่ายฯ ส่งเป็น
เอกสารตามแบบรายงาน พร้อม CD ข้อมูล และภาพกิจกรรม ส่งมายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

4. การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการต้องด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมตามมาตรฐาน

ตามเกณฑ์โรงเรียนสุจริต และกิจกรรมอื่นๆ ท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการ และสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝัง ปูองกัน   
ท าให้เกิดคุณลักษณะผู้เรียนท้ัง 5 ประการ และให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
     นอกจากนี้โรงเรียนต้องรายงานผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการของผู้เรียน คือ 
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ตามแบบรายงาน ARS ท่ีส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาส่งไปให้ปีละ 1 ครั้ง  

5. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะสุจริต 
5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนสุจริต มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุจริต ต้องยึดหลักการจัดการเรียนรู้ 
หลักการสอนท่ีดีและต้องสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต 
ดังกล่าว โครงการโรงเรียนสุจริต ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ไว้ให้
ครูได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้แล้ว (ตามเอกสาร / Website โรงเรียนสุจริต/เอกสาร
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา    
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พะเยา เขต 2) ครูผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระ    
หรือบูรณาการกับกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่ก็ได้ตามบริบทของโรงเรียน 

การประเมินผลการเรียนการสอน คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ จากการสอนในแต่ละ
ครั้ง ผู้เรียนอาจจะเกิด คุณลักษณะสุจริต ตัวใดตัวหนึ่งหรือเกิด 2 หรือ 3 คุณลักษณะก็ได้ แต่เมื่อสอนครบ   
ทุกแผนจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะเกิดคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ โดยครูสามารถน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ   
การประเมินคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัย 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ได้ 

นอกจากนี้ ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สามารถจัดท าวิจัยโรงเรียนสุจริต ในการแก้ไข
ปัญหา หรือเพื่อพัฒนาโรงเรียนสุจริต แล้วน าไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และโรงเรียน
สุจริตด้วยกัน 

5.2 Best Practice 
จากผลการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีคุณภาพผู้เรียนเกิดคุณลักษณะสุจริต 5 ประการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้บริหารโรงเรียน สามารถจัดท าผลงานดีเด่น ( Best Practice ) ท่ีเกิดจากการบริหาร

จัดการโรงเรียนสุจริต หรือการนิเทศแนะน าช่วยเหลือครูให้ด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย แล้วน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนสุจริตด้วยกัน  โดยผู้บริหารโรงเรียน : จัดท า ค้นหาวิธีการท างาน
ท่ีดีท่ีสุดและคัดเลือกเป็น Best Practice จ านวน 1 เรื่อง 
       ครู สามารถน ากระบวนการ หรือเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาจัดท า 
ผลงานดีเด่น เพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่ให้กับครู และโรงเรียนสุจริตด้วยกัน โดยครูผู้สอน 5 
คน/โรงเรียน : จัดท า ค้นหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดและคัดเลือกเป็น Best Practice จ านวน 5 เรื่อง 
        ศึกษานิเทศก์ สามารถจัดท าผลงานดีเด่น ท่ีเกิดจากการนิเทศแนะน าช่วยเหลือครูให้
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์ : จัดท า ค้นหา
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดและคัดเลือกเป็น Best Practice จ านวน 1 เรื่อง 
      ผู้เรียน เมื่อมีผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณลักษณะสุจริตได้ผลดี สามารถจัดท าผลงาน
ดีเด่น เพื่อน าเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และโรงเรียนสุจริต โดยผู้เรียน 3 คน 
: จัดท า ค้นหาวิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดและคัดเลือกเป็น Best Practice จ านวน 1 เรื่อง 

 ดังนั้นโรงเรียนท่ีร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล           
ในสถานศึกษา ภายใต้ช่ือโครงการ “โรงเรียนสุจริต”จะต้องขับเคล่ือนโครงการโดยการส่งเสริมให้ผู้ร่วม
โครงการ ฯ ได้สร้างนวัตกรรมการด าเนินงานเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
    6. กิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
      ในแต่ละปีงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ให้บุคลากร ครู นักเรียน ในโครงการโรงเรียนสุจริต ได้พัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการ        
ในรูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นในแต่ละปี เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์ส้ันต่อต้าน          
การทุจริต”,  กิจกรรมบริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) เป็นต้น 
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     กิจกรรมท่ีพัฒนาขึ้นในแต่ปี จะก าหนดเพื่อพัฒนาให้กับโรงเรียนในโครงการตาม
วัตถุประสงค์ชองกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมอาจจะไม่ได้
พัฒนาได้ทุกโรงเรียน เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์ “ภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริต” จะเน้นพัฒนาให้กับโรงเรียน
ในระดับช้ันมัธยมขึ้นไป  
 
บทบาทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอนุมัติให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
ทุกแห่งด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” 
ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต” เพื่อให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความชัดเจนในแนวทางด าเนินงาน ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียน ดังนี้ 
    1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 
  2. ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของโครงการ 
    3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาวิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม ส่งเสริม      
การเรียนการสอน 
    4. จัดท าคู่มือ/เอกสาร/แนวทางการพัฒนาและขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ภายใต้ช่ือ “โรงเรียนสุจริต” 
    5. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้า ร่วมโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่อง 
    6. สรุปรายงานผล การด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายปี
การศึกษา 
    7. อื่นๆ ท่ีเห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
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บทที่ 3 

กิจกรรมที่ควรส่งเสริมตามนโยบายโรงเรียนสุจริต 

กิจกรรมที่ควรส่งเสริมตามนโยบายต้นสังกัด 
    กิจกรรมท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มักก าหนดข้ึนเพื่อให้โรงเรียน      
ได้จัดกิจกรรมในโรงเรียน และหากสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ โรงเรียนสามารถส่งผลงานเข้าร่วม         
การแข่งขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ตามเกณฑ์การแข่งขันแต่ละปีการศึกษา 
ประกอบด้วย 
1. กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
    กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 1) มีความรู้ความเข้าใจ   
ในการจัดท าผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของโครงการโรงเรียนสุจริต 2) จัดท า
ผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ได้ และ 3) น าผลงาน//นวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) และเปล่ียนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริตได้  
    ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
  1) ค้นหาผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โดยการวิเคราะห์ตาราง 

สดมภ์ท่ี 1 สดมภ์ท่ี 2 สดมภ์ท่ี 3 
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ส าเร็จ ข้อมูลท่ียืนยันความส าเร็จ วิธีการท า/ปฏิบัติ 

(How to) 
   

    ค าอธิบาย ตารางวิเคราะห์ (Best Practice) 
    สดมภ์ท่ี 1 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ส าเร็จ ระบุช่ือและลักษณะของผลงาน (ส่ือ, กระบวน, 
รูปแบบ) 
    สดมภ์ท่ี 2 ข้อมูลท่ียืนยันความส าเร็จ ระบุเอกสาร/หลักฐาน/ร่องรอยท่ียืนยันความส าเร็จ
ของผลงาน/นวัตกรรม (ท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนสุจริต) 
    สดมภ์ท่ี 3 วิธีการท า/ปฏิบัติ (How to) อธิบายวิธีการท า/กระบวนการผลิต/กระบวนการ
ด าเนินงาน โดยระบุกิจกรรมส าคัญในการด าเนินงานอย่างร้อยรัดต้ังแต่เริ่มต้นจนประสบผลส าเร็จ 
    2) ขั้นการน าเสนอผลงานควรจัดท าตามรูปแบบ ๘ ขั้นตอน ดังต่อไปนี ้
        2.1) ความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
     2.1.1) เหตุผลท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการ       
ท่ีจัดท าผลงาน/นวัตกรรม 
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     2.1.2) แนวคิดหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรมสามารถอ้างถึง
แนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบวิธีการฯลฯท่ีน ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 

การจัดท าผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
ชื่อผลงาน............................................................................................................................................................ 
(ต้ังช่ือให้ส้ัน กระชับ ชวนติดตาม และสะท้อนถึงผลงาน เช่น “สุจริตได้ด้วย 5 Steps”  “สร้างสรรค์สุจริตด้วย
ภาพยนตร์ส้ัน”) 
สอดคล้องกับคุณลักษณะ 
             ทักษะกระบวนการคิด  
             ซื่อสัตย์สุจริต 
             มีวินัย 
             อยู่อย่างพอเพียง 
             จิตสาธารณะ 
ช่ือเจ้าของผลงาน................................................................................................................................................. 
โรงเรียน/หน่วยงาน............................................................................................................................................. 
สังกัดสพป./สพม. ............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...............................................................................โทรสาร................................................................... 
 

  

    2.2) จุดประสงค์และเปูาหมายของผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) 
      2.1.1) จุดประสงค์เขียนให้สอดคล้องกับความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรม 
     2.1.2) เปูาหมายระบุจ านวนผลงาน/นวัตกรรมและหรือกลุ่มเปูาหมายท่ีใช้ผลงาน/
นวัตกรรม 
     2.3) กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
     ระบุกระบวนการ หรือวิธีการในการผลิตการน าไปใช้และการพัฒนาผลงานโดยมี
ขั้นตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กนัและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (โดยน าวิธีการด าเนินงานมาจากสดมภ์ท่ี ๓ จาก
ตารางวิเคราะห์ ข้อ 1) ) 
    2.4) ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
        บรรยาย ขยายความมาจาก สดมภ์ท่ี ๑ และสดมภ์ท่ี ๒ จากตารางการวิเคราะห์    
ข้อ 1  
    2.5) ปัจจัยความส าเร็จ 
          ระบุบุคคล / หน่วยงาน / องค์กร หรือวิธีการที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์ การด าเนินงานมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผลงาน/นวัตกรรม 
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 2.6) บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned) 
          ส่ิงท่ีได้เรียนรู้ค้นพบอะไรที่เกิดจากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรมอาจจะเป็นการ
ค้นพบวิธีการ ข้ันตอน รูปแบบท่ีเกิดขึ้นใหม่ 
    2.7) การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
          ระบุข้อมูลท่ีท าให้เห็นร่องรอยหลักฐานช่องทางการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม และ   
การยกย่องชมเชยรางวัลท่ีได้รับ 
     2.8) เงื่อนไขความส าเร็จ 
           ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ในการน าผลงาน/นวัตกรรม ไปใช้ 
  รายงานการจัดท าผลงานถอดบทเรียน (Best Practice) 
    ระดับสถานศึกษา 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดรายงาน  การจัดท า
ผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ท่ีจัดท าตาม
แบบ 1 แล้วให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) ระดับสถานศึกษา ตามจ านวนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนดแล้วรายงานผลงานนวัตกรรม
ถอดบทเรียน (Best Practice) ท่ีผ่านการคัดเลือก ตามแบบ 2 และแบบ 3 โดยส่งผลงานไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวทาง การด าเนินงานฯ ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ดังนี ้
    1. แบบ 1 แบบรายช่ือผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) 
ของบุคลากรทุกคน 
    2. แบบ 2 เอกสารรายงานผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
    3. เขียนเป็นแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยจัดท าเป็นเอกสารท่ีเป็น      
ความเรียง จ านวน 3 – 5 หน้า (หมายเหตุ ข้อ 1 และ 3 ส าหรับบุคลากรท่ีได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน 
ระดับสถานศึกษา ตามจ านวนท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด) 
    ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อคัดเลือกผลงาน/
นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ได้ผลงาน ดังนี้ 
    1. ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 1 ผลงาน 
    2. ครู    จ านวน 5 ผลงาน (คนละ 1 ผลงาน) 
    3. นักเรียน     จ านวน 1 ผลงาน 
    4. บุคลากรทางการศึกษา/ 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 1 ผลงาน 
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(หมายเหตุ จ านวนผลงาน อาจเปล่ียนแปลงตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด)    
เมื่อส้ินสุดการคัดเลือกให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานผลการคัดเลือก แนบผลงานถอดบทเรียน 
(Best Practice) ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) 
       ลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       โรงเรียนในสังกัดท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดท าผลงาน/
นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต) ซึ่งผู้จัดท าประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา   
2) ครู และ 3) นักเรียนในโรงเรียน โดยผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ท่ีจัดท าขึ้นนั้นมา   
จากการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) หรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนคิดขึ้นเองแล้วประสบความส าเร็จและ
เกิดความภาคภูมิใจ แล้วน ามาเขียนเป็นผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ตามรูปแบบท่ี สพฐ.
ก าหนด จากนั้นน าผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน   
ซึ่งมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจับคู่กันแลกเปล่ียนเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เป็นกลุ่มย่อย 5 - 10 คน หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู ้เป็นกลุ่มใหญ่ เช่น การจัดประชุม สัมมนา (workshop/ 
symposium) ภายในโรงเรียน หรือเป็นกลุ่มโรงเรยีน ตลาดนัดความรู้การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/
นวัตกรรม ถอดบทเรียน (Best Practice) ท่ีโรงเรยีนของตนเองแล้วเชิญโรงเรียนต่างๆ ภายในกลุ่มโรงเรียน
หรืออ าเภอ ผู้ปกครอง ชุมชน มาเย่ียมชม รวมถึงมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้อื่นตามท่ีโรงเรียนเห็นสมควร แล้วพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) ท่ีดีท่ีสุดของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ตามท่ี สพฐ.ก าหนดจากนั้นด าเนินการส่งผลงาน/
นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
ในส่วนของเขตพื้นท่ีการศึกษา ก็จะด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนของโรงเรียนรวมถึงผลงาน/นวัตกรรม
ถอดบทเรียน (Best Practice) ของบุคลากร 
  ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วยโดยด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมสัมมนา 
(workshop/symposium) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) หรือ 
การจัดคาราวานผลงาน/นวัตกรรมรถอดบทเรียน (Best Practice) ในรูปแบบของการเคล่ือนท่ีไปตามโรงเรียน 
หรือโรงเรียนเครือข่าย หรือกลุ่มโรงเรียนของแต่ละอ าเภอ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อื่น ตามท่ี
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นสมควรแล้วพิจารณาคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม การถอดบทเรียน (Best 
Practice) ท่ีดีท่ีสุดของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนตามท่ีสพฐ.ก าหนดจากนั้นด าเนินการส่งผลงาน/
นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ไปยังสพฐ. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือกจาก สพฐ. ต่อไป 
   ในส่วนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะด าเนินการจัดกิจกรรมของ        
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดประชุมสัมมนา (workshop/symposium) การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) หรือ การจัดคาราวาน ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน 
(BestPractice) ในรูปแบบของการเคล่ือนท่ีไปตามภูมิภาคต่าง ๆ หรือการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ้
อื่นตามท่ี สพฐ. เห็นสมควร 
 แนวทางการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียน 
   โรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน        
(Best Practice) ให้ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้ 
      1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษา ความรู้จากแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท าความเข้าใจ        
ทุกขั้นตอนให้เข้าใจแล้วด าเนินการจัดท าผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
   2. ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ของทุกคน
ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความเหมาะสม และความพร้อมของโรงเรียน เช่น 
การจัดตลาดความรู้ การจัดนิทรรศการ ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ 
  3. รายงานผลตามแนวทางการรายงานผล (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสาร     
แนวทางการด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน) 
     4. เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) (รายละเอียดสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
   เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
    รายการพิจารณา เพื่อคัดเลือกผลงาน 
    การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) มีรายการพิจารณา 
จ านวน 8 รายการ มีคะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้ 
    รายการที่ 1 ความส าคัญของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)   
             9   คะแนน 
    รายการที่ 2 จุดประสงค์และเปูาหมายของผลงาน/นวัตกรรมถอดบทเรียน  
     (Best Practice)           6   คะแนน 
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    รายการที่ 3 กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการด าเนินงาน   
             30  คะแนน 
    รายการที่ 4 ผลการด าเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ     
             30  คะแนน 
    รายการที่ 5 ปัจจัยความส าเร็จ       6    คะแนน 
    รายการที่ 6 บทเรียนท่ีได้รับ (Lesson Learned)       9    คะแนน 
    รายการท่ี 7 การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ  6     คะแนน 
    รายการที่ 8 การน าเสนอผลงาน      4     คะแนน 
    (รายการและคะแนนการประเมินอาจมีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายต้นสังกัด) 
  เกณฑ์คุณภาพผลงาน 
    การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี้ 
    - ผลงานท่ีมีคุณภาพดีเย่ียม       ได้คะแนน ต้ังแต่ 81 - 100 คะแนน 
    - ผลงานท่ีมีคุณภาพดี                    ได้คะแนน ต้ังแต่ 60 -  80  คะแนน 
    - ผลงานท่ีมีคุณภาพพอใช้          ได้คะแนน น้อยกว่า  ๖๐  คะแนน 
2. กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  
   กิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน ด้วยการสร้างประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เชิงบวกในการเรียนรู้ ท่ีท าให้นักเรียนเกิด     
ความตระหนัก เกิดแรงบันดาลใจเปล่ียนแปลงความเช่ือ ความคิด และพฤติกรรม เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียน
สุจริต เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้บุคลากรโรงเรียนสุจริตได้ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรม      
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต          
2) ให้โรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตใน  
การปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต และ 3) ให้โรงเรียนสุจริตใช้กิจกรรม 
ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
   แนวทางการด าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   1. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”  
ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ 
  2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วางแผนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
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   3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชิญผู้บริหารโรงเรียนสุจริตต้นแบบ และผู้บริหารเครือข่าย
โรงเรียนสุจริต วางแผนเตรียมด าเนินการจัดค่าย การออกแบบการจัดค่ายฯ การเตรียมวิทยากร เตรียมเอกสาร 
กิจกรรม วีดีทัศน์ ส่ือเทคโนโลยี ห้องประชุม เครื่องเสียง อาหารว่าง อาหารกลางวันของผู้เข้าค่าย วิทยากร 
และผู้รับผิดชอบฝุายต่างๆ ฯลฯ 
   4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ด าเนินการจัดค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” โดยด าเนินการดังนี ้
       4.1 ผู้เข้าค่ายฯ ประกอบด้วยนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียนละ 10 คน และ
ครูผู้รับผิดชอบ โรงเรียนละ 2 – 3 คน หรือ ด าเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียน (ปรับตามความเหมาะสม) 

    4.2 ด าเนินการจัดค่ายฯ ตามคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
(รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ดังนี้ 
    วิทยากรโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดกลุ่มนักเรียนแกนน า และครูผู้รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมตามระดับช้ัน ประกอบด้วย 
     4.2.1 ระดับปฐมวัย วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้าค่ายฯ เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
     4.2.2 ระดับประถมศึกษา วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้าค่ายฯ เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ 
     4.2.3 ระดับมัธยมศึกษา วิทยากรปลูกฝังให้ผู้เข้าค่ายเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและ จิตสาธารณะ 
    4.3 การด าเนินการจัดค่ายฯ ให้จัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนสุจริต โดยเริ่มจาก 
(เคารพธงชาติ/ไหว้พระ สวดมนต์ หรือปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาอื่นท่ีตนนับถือ/กล่าวค าปฏิญญา
โรงเรียนสุจริต) แล้วจัดค่ายฯ ตามตารางการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝัง ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต (โรงเรยีน/กลุ่มโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย ก าหนดตามความเหมาะสม
ของสภาพบริบท) 
   5. การประเมินผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” โดยโรงเรียนสุจริตต้นแบบเป็น    
ผู้ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   6. สรุปรายงานผล การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ตามแบบท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เขียนรายงานผลเพื่อเป็น
ส่ือกลางให้ผู้ใช้ผลการประเมินและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบว่าผลการด าเนินงานการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” อยู่ในระดับใด 
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   ดังนั้นการเขียนรายงานการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ควรประกอบด้วย 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการจัดค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” มีแนวทาง
การด าเนินงาน ดังนี ้
    1.1 ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานกรรมการ 
    1.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นรองประธานกรรมการ 
    1.3 ครูผู้รับผิดชอบการจัดค่ายฯ เป็นกรรมการ 
    1.4 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   จัดท ารายงานผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” จ านวน 2 เล่ม โดยจัดส่งส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน ๑ เล่ม  พร้อม file ข้อมูล 
   การวัดและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
    การวัดและประเมินผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เมื่อด าเนินการวัดและ
ประเมินผลแล้วสรุปส่ิงท่ีน าเสนอ ดังนี้ 
   1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
   2. ผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสุจริต      
ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
   3. ผลการน ากิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ไปใช้ในการปลูก ฝังให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

วัตถุประสงค์ วิธีการ เครื่องมือ 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง 
การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

ทดสอบ แบบทดสอบ ผ่านร้อยละ 60 

2. บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริต 

ประเมินการจัด
กิจกรรมค่าย

เยาวชน  “คนดี
ของแผ่นดิน” 

แบบประเมิน     
การจัดกิจกรรม  
ค่ายเยาวชน     

“คนดีของแผ่นดิน” 

ผ่านระดับดี  
ขึ้นไป 

3. นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริต ผ่านการจัดกิจกรรมค่าย
เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 

สังเกตพฤติกรรม
นักเรียนตาม
คุณลักษณะ 5 

ประการ 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน
ตามคุณลักษณะ     

5 ประการ 

นักเรียนเกิด  
คุณลักษณะสุจริต

ระดับดี ขึ้นไป 
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    การรายงานผลกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   เมื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ได้ด าเนินการตามข้ันตอน 
ท่ีก าหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอ ผู้บริหารสถานศึกษา/ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการวางแผนปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ส าหรับ
องค์ประกอบการเขียนรายงานผลการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีดังนี ้
   1. ปกนอก  

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน” 
โรงเรียน............................................................................... 

กลุ่มโรงเรียน................................................... 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

 
 

ปีงบประมาณ...................................... 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมค่าย......................................................................................... 
ผู้บริหารโรงเรียน...................................................................................................... ......... 

 
 

   2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
   สรุปผลการจัดค่ายฯ ประมาณ 1 หน้ากระดาษ เอ4 ย่อหน้า สุดท้ายควรมีสรุปผล          
การประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจโดยขอให้น าเสนอภาพรวม อาจบอกเพียงค่าเฉล่ียร้อยละ และ        
มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ครั้งต่อไป (ถ้ามี) 
   3. ค าน า  
   4. สารบัญ (เอกสารรายงานผล) ควรแบ่งออกเป็นบท ดังนี้ 
    บทที่ 1 บทน า 
    -  ความเป็นมาของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
     -  วัตถุประสงค์ของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
     -  ขอบเขตของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
     -  เปูาหมายของการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
           * เชิงปริมาณ 
          * เชิงคุณภาพ 
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     -  งบประมาณ 
      -  การประเมินผล 
      -  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    บทที่ 2  หลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
     ควรน าเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน” และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  5 ประการ 
     1) ทักษะกระบวนการคิด 
     2) มีวินัย 
     3) ซื่อสัตย์สุจริต 
     4) อยู่อย่างพอเพียง 
     5) จิตสาธารณะ 
     6) สภาพทั่วไปของโรงเรียนส้ันๆ พอเข้าใจ 
    บทที่ 3  การด าเนินงานจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
      -  ระบุข้ันตอนการด าเนินงานท่ีส าคัญๆ พร้อมกับวัน เวลา สถานท่ี หรือรายละเอียด
อื่นๆ ท่ีจะบอกได้ เช่น ขั้นตอน แต่งต้ังกรรมการ/ประชุมคณะกรรมการ/ติดต่อประสานงาน (วิทยากร/ 
สถานท่ี/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง)  เป็นต้น 
     -  การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ / เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (บอกวิธีการว่าท า
อย่างไร) 
     -  หลักสูตรการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” / ตารางเวลาการจัดค่าย
เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
     -  กิจกรรมค่ายท่ีจัด ได้แก่ 
         *  ช่ือกิจกรรม........................................................ 
                                   *  ช่ือกิจกรรม........................................................ 
                                   *  ช่ือกิจกรรม......................................................... 
                ฯลฯ 
     -  การเก็บข้อมูลการด าเนินงาน / สรุปและรายงานผล เป็นต้น 
         *  กิจกรรมท่ี...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับช้ัน........... 
            วัสดุ/อุปกรณ์.................................................................. 
            ขั้นตอนการด าเนินงาน.................................................... 
                 ผลท่ีได้รับ........................................................................ 
                                      สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................. 
             *  กิจกรรมท่ี...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับช้ัน........... 
            วัสดุ/อุปกรณ์.................................................................. 
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            ขั้นตอนการด าเนินงาน.................................................... 
                 ผลท่ีได้รับ........................................................................ 
                                      สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................. 
               *  กิจกรรมท่ี...........ชื่อกิจกรรม.................ระดับช้ัน........... 
            วัสดุ/อุปกรณ์.................................................................. 
            ขั้นตอนการด าเนินงาน.................................................... 
                 ผลท่ีได้รับ........................................................................ 
                                      สอดคล้องกับคุณลักษณะ................................................. 
    บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
     -  เขียนผลท่ีได้จากการด าเนินงาน เช่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จ านวน…….คน  
ได้ผลงาน………จ านวน……...ช้ิน หรือข้อมูลตามแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้   
ความเข้าใจในเนื้อหาโดยมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ร้อยละ……… 
     -  เขียนผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
        *  ได้รับจ านวน...........................บาท 
                                  *  ใช้จ่ายไปจ านวน.....................บาท 
                                  *  คงเหลือท้ังส้ิน.........................บาท 
       -  เขียนผลการเก็บข้อมูลสอบถามความพึงพอใจโดยหาค่าเฉล่ีย หรือค่าร้อยละ และ
การแจงนับจากความพึงพอใจอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
     -  สรุปผลตามเปูาหมาย (ควรตอบตามเปูาหมายของการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน”) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” มีความเข้าใจกิจกรรมเรื่อง.................. 
………………………..คิดเป็นร้อยละ…….. หรือผลจากแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
      -  สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” และ
ข้อเสนอแนะให้สรุปเป็นภาพรวมหรือถ้าเป็นแบบสอบถามอาจสรุปเป็นเพียงตารางเดียว 
     -  ข้อเสนอแนะ เป็นข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของ
แผ่นดิน”ท่ีได้จากข้อมูล หรือการด าเนินงานกิจกรรมการจัดค่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดค่ายฯ ในครั้งต่อไป
ให้ประสบความส าเร็จหรือหากมีการขยายผล 
     -  ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เช่น นวัตกรรม
เชิงความคิด คู่มือการปฏิบัติงาน 
    ภาคผนวก 
      -  โครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
      -  ตารางการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
       -  คู่มือการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”” 
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     -  แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมิน หรือเครื่องมืออื่นๆ ท่ีใช้ในการจัดค่าย
เยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
        -  ภาพประกอบการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ก่อนการ
ด าเนินงาน / ระหว่างด าเนินงาน /หลังด าเนินงาน (ถ้ามี) ประมาณ 3 - 4 แผ่น) 
     -  ช้ินงานของผู้เข้าค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (ถ้ามี) 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
   กิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนา
ความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันตามคุณลักษณะ  5  ประการของ
โรงเรียนสุจริต 2) ให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันท่ีก่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต 3) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ  5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต และ 4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน 
   แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น 
   1. นักเรียนศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนและชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูล       
ในการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
   2. ครูและนักเรียนวิเคราะห์ สภาพปัญหาท่ีนักเรียนศึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและ
ความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อน าไปผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันต่อไป ในกรณีท่ีเนื้อหายังไม่สมบูรณ์ให้นักเรียน 
กลับไปศึกษาข้อมูลใหม่ 
   3. น าข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์มาเขียนเป็นเรื่องส้ัน เพื่อน ามาผลิตเป็นส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
   4. ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ัน 
   5. น าภาพยนตร์ส้ันมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกไปสู่ระดับเขตพื้นท่ี 
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
   6. ภาพยนตร์ส้ันท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเขตพื้นท่ีระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  
จะได้รับการเผยแพร่สู่โรงเรียน และชุมชนต่อไป 
 การวัดและประเมินผล 
  เอกสารแนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ันจัดท า
ขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนในการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันต่อต้านการทุจริตและสามารถน าผลงานการผลิตไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ได้ และกระบวนการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จะต้องมีการวัดผลและประเมินผล ตามกิจกรรมท่ีด าเนินการ ซึ่งได้มี
การวัดผล และประเมินผล 3 ประการ ดังนี้ 
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   1. แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
   2. แบบประเมินผลงาน การเขียนภาพยนตร์ส้ัน 
   3. แบบประเมินการจัดท าภาพยนตร์ส้ัน 

วัตถุประสงค์ วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์ 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถและส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในการผลิตส่ือภาพยนตร์
ส้ันตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต 
   1.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
   1.2 นักเรียนสามารถเขียนบทภาพยนตร์ 
ตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

1. การทดสอบ 
2. การประเมิน 
ผลงาน 

แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 
ผลงาน 

ผ่านร้อยละ 80 

2. เพื่อนักเรียนมีทักษะพืน้ฐานในการผลิต   
ส่ือภาพยนตร์ส้ันท่ีก่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต 
   2.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีการท าภาพยนตร์ส้ัน 
   2.2 นักเรียนสามารถเขียนบทภาพยนตร์ส้ัน 

การประเมิน 
การเขียน
ภาพยนตร์ส้ัน 

แบบประเมิน  
ผลงานการเขียน
ภาพยนตร์ส้ัน 

ผ่านร้อยละ 80 

3. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการผลิต
ภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 

การตรวจผลงาน
ภาพยนตร์ส้ัน 

แบบตรวจผลงาน
ภาพยนตร์ส้ัน 

- 

4) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานส่ือ
ภาพยนตร์ส้ัน ตามคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริตต่อสาธารณชน 

- - - 

 

   ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
    การด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นสุจริตชนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี ในรูปแบบของ       
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน และเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยให้มีความสอดคล้อง ดังตาราง 
ต่อไปนี้ 
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คุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 

กิจกรรม หมายเหตุ 

1. ทักษะกระบวนการคิด  1. การวิเคราะห์คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริตสู่การจัดท าภาพยนตร์ส้ัน 
2. การเขียนเรื่องและการผลิตภาพยนตร์ส้ัน 
3. การมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยี     
ความปลอดภัย และความคิดสร้างสรรค์ 

 

2. มีวินัย  1. การประชุมสร้างความตระหนักในนโยบายให้ทุกคน
รับทราบ และปฏิบัติร่วมกัน 
2. การมีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ความมีวินัย รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย 
4. การเขียนเรื่องส้ันท่ีถูกต้องตามรูปแบบ 
5. การมีวินัย รับผิดชอบต่อการร่วมกันเขียนเรื่องส้ัน 
และภาพยนตร์ส้ัน 
6. การด าเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด 

 

3. ซื่อสัตย์สุจริต  1. องค์ความรู้ในการจัดท าเรื่องส้ันและภาพยนตร์ส้ัน 
2. การด าเนินงานร่วมกันในการเขียนเรื่องส้ันและ
ภาพยนตร์ส้ัน 
3. การด าเนินงานจัดกิจกรรมการประกวด 
4. การเผยแพร่ผลงาน 
5. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

 

4. อยู่อย่างพอเพียง  1. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมทุก
กระบวนการอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดี 
3. การวิเคราะห์การสร้างภาพยนตร์ส้ันโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจนส าเร็จ 

 

5. จิตสาธารณะ 1. การแบ่งปันความรู้ 
2. การช่วยเหลือกลุ่มในการเขียนเรื่องส้ันและการจัดท า
ภาพยนตร์ส้ัน 
3. การช่วยเหลือเพื่อนในการจัดท าภาพยนตร์ส้ัน 
4. การช่วยเหลือจิตบริการในการจัดกิจกรรมประกวด
การจัดท าภาพยนตร์ส้ัน 
5. การช่วยเหลือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน 
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   การประกวดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   การด าเนินงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของโรงเรียนและ สพป./สพม. ท่ีเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรยีนสุจริต)   
มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้
   ระดับโรงเรียน 
   โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการให้ด าเนินงานการแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามรายละเอียด ดังนี้ 
   1. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน ศึกษาความรู้จากเอกสารแนวทาง      
การด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ันท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐานจัดท า พร้อมท้ังท าความเข้าใจทุกขั้นตอน แล้วด าเนินการจัดท าภาพยนตร์ส้ัน 
   2. ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาพยนตร์ส้ัน ภายในสถานศึกษา โดยก าหนดรูปแบบของ
กิจกรรมตามความเหมาะสมและความพร้อมของโรงเรียน เช่น การจัดตลาดความรู้ การจัดนิทรรศการ ประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ฯลฯ 
   3. ท าการรายงานผลตามแนวทางการรายงานผล  
   4. คัดเลือกภาพยนตร์ส้ันตามเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ส้ัน ระดับโรงเรียน  
   5. ด าเนินการส่งผลงาน ภาพยนตร์ส้ัน ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษา ไป
ยัง สพป./สพม. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือก
จากสพป./สพม. ต่อไป 
   6. กรณีภาพยนตร์ส้ัน ไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
   7. ภาพยนตร์ส้ัน ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาจะได้รับรับรางวัล/
เกียรติบัตร 
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
   1. เขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาพยนตร์ส้ันในระดับ      
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น การจัดประชุม สัมมนา
(workshop/symposium) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้อื่น          
ตามท่ีเห็นสมควร 
   2. รายงานผลการผลิตส่ือภาพยนตร์ส้ันตามรูปแบบท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานก าหนด 
   3. คัดเลือกภาพยนตร์ส้ันตามเกณฑ์การคัดเลือกภาพยนตร์ส้ัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   4. ด าเนินการส่งผลงานภาพยนตร์ส้ัน ท่ีผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นท่ีไปยัง
ระดับภูมิภาค พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อเข้ารับการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพิจารณาคัดเลือก 
จากระดับภูมิภาค ต่อไป    
   5. กรณีผลงานภาพยนตร์ส้ันท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ให้แจ้งเจ้าของผลงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
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   6. ภาพยนตร์ส้ันผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นท่ีการศึกษาจะได้รับรับรางวัล/
เกียรติบัตร 
   เกณฑ์การคัดเลือกผลงานภาพยนตร์สั้น 
   รายการพิจารณา เพื่อคัดเลือกผลงาน จ านวน  4  รายการ มีคะแนน รวม 100 คะแนน ดังนี ้
     รายการท่ี 1 ความส าคัญของเนื้อหา  25 คะแนน 
    รายการท่ี 2 เทคนิคของภาพยนตร์  25 คะแนน 
    รายการท่ี 3 คุณภาพของผลงาน    40 คะแนน 
    รายการท่ี 4 การน าเสนอผลงาน    10 คะแนน 
   เกณฑ์คุณภาพผลงาน 
    การพิจารณาคะแนนรวมทุกรายการ มีเกณฑ์คุณภาพผลงาน ดังนี้ 
    ผลงานท่ีมีคุณภาพ  ดีเย่ียม    ได้คะแนนต้ังแต่    ๘๑ - ๑๐๐ คะแนน 
    ผลงานท่ีมีคุณภาพ  ดี   ได้คะแนนต้ังแต่     ๖๐ - ๘๐   คะแนน 
    ผลงานท่ีมีคุณภาพ  พอใช้   ได้คะแนน    น้อยกว่า ๖๐ คะแนน 

4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อปูองกัน ปลูกฝังนักเรียนให้
ตระหนัก รู้ เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นคนเก่งเรียนรู้ เป็นคนดีซื่อตรง มีกริยามารยาทรู้จักการท ามาหากิน
สร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ ซึมซับคุณค่าแห่งการท าความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบันปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียน ให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่
ผลประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการ เป็นนักเรียนท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อ   
การพัฒนาชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติในทางท่ีถูก 
   ในทุกสังคมจะประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลท่ีแตกต่างหลากหลายตามบทบาท และหน้าท่ี
ต่างๆ ท่ีเหมือนกันบ้างและต่างกันบ้าง ต้ังแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว สมาชิกของโรงเรียน สมาชิกของท่ี
ท างานและสมาชิกของสังคม ดังนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เข้าใจซึ่งกัน และกัน ไม่ละเมิดผู้อื่น และพร้อม
ยอมรับในการกระท าของตนเองนัน้ สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าใจความรับผิดชอบในบทบาทและหน้าท่ี ของ
ตนเองและบุคคลต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะให้มีการตรวจสอบได้ 
มีความเคารพต่อกฎเกณฑ์กติกาอย่างมีวินัยการด าเนินชีวิตในสังคมนั้น ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องท่ีส าคัญ
และจ าเป็นไม่ว่าจะซื่อสัตย์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ดังนั้น การท่ีเราจะมีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น เราจะต้องปลูกฝัง
และสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างถูกต้อง และให้เห็นโทษของการไม่ซื่อสัตย์สุจริตว่าจะส่ง  
ผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรบ้าง การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นถือว่าเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดี ท่ีควรถือปฏิบัติ การรู้จักความพอดี พอประมาณ ในการใช้ชีวิตการรู้สึกพอใจในส่ิงท่ีตนเองมีอยู่ การรู้
ประหยัดและรู้คุณค่า 
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   ส่ิงของเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างนิสัยท่ีเป็นอยู่อย่างพอเพียง จะไม่ท าให้เกิดการดิ้นรนแบบ
เห็นแก่ตัวและขาดสติ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและสังคมในภาพรวม การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคมหนึ่งนัน้ ต้อง
อาศัยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ความเข้าใจซึ่งกัน และกัน รวมท้ังการท่ีสมาชิกในสังคมคิดและท าเพื่อส่วนรวม รู้จัก
การให้เพื่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่ และพร้อมท่ีจะเสียสละหรือช่วยปกปูองผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไม่ได้จัดแค่ในโรงเรียนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงคนรอบข้างของนกัเรียน 
เพราะเมื่อนักเรียนกลับบ้านพร้อมค าสอน 
   ความสอดคล้องตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
   การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต ท้ัง 
5 คุณลักษณะ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ตามตาราง
วิเคราะห์ความสอดคล้อง ดังนี้ 

คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต กิจกรรม 
1. ทักษะกระบวนการคิด 1. การวิเคราะห์กิจกรรม 

2. การเขียนโครงการ 
2. มีวินัย 1. รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ซื่อสัตย์สุจริต 1. การจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2. การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
4. อยู่อย่างพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมอย่างปลอดภัย 

คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด 
2. น าส่ิงท่ีมีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

5. จิตสาธารณะ 1. การแบ่งปันความรู้ 
2. การร่วมหุ้น 
3. กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

 

 การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2) ให้มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3) ให้มีเจตคติท่ีดีต่อ    
การจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4) เพื่อให้มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต และ 5) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 
   แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
   โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ต้องด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
   1. โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ 
    1.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองอ านวยการ
โรงเรียน ครู และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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    1.2 คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน และครู จ านวน 3 - 9 คน 
    1.3 คณะกรรมการกล่ันกรองประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน ครู จ านวน 
3 - 5 คน และน าเสนอให้ผู้อ านวยการโรงเรียนพิจารณาอนุมัติโครงการ 
    1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชนและ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
    1.5 คณะกรรมการจัดท าระเบียบและข้อตกลง ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาโครงการ และ
ตัวแทนนักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการ จ านวน 5 - 9 คน 
   2. คณะกรรมการอ านวยการ จัดท าแผนด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ      
การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ 
คณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
   3. ก าหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนท่ีประสงค์จะด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
   4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ การเขียนโครงการ การกู้ยืมเงนิลงทุน (ถ้ามี) การจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การบันทึก
การปฏิบัติงาน การวัดและการประเมินผล 
   5. หุ้นส่วนด าเนินการเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างท่ีก าหนด (รายละเอียดสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการด าเนินงานฯ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) น าเสนอสถานศึกษาเพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
   6. คณะกรรมการบริษัท สืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ/กิจกรรม
ตามแบบตารางวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเลือกกิจกรรม (แบบ สก.01) 
   7. คณะกรรมการบริษัทเขียนโครงการตามแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แบบ สก.02) 
น าเสนอครูที่ปรึกษาพิจารณากล่ันกรองความเป็นไปได้ของโครงการ 
   8. ครูที่ปรึกษาน าโครงการท่ีผ่านความเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการกล่ันกรอง 
   9. คณะกรรมการกล่ันกรองแจ้งมติผลการพิจารณาเพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ 
   10. โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ความยินยอม  
ตามแบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง (แบบ สก.03) 
   11. นักเรียนด าเนินการยืมเงินด าเนินงานตามแบบสัญญายืมเงิน (แบบ สก.04) 
    12. นักเรียนด าเนินงานตามโครงการตามแบบท่ีก าหนด ได้แก่ 
    12.1 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
    12.2 บัญชีเงินสดคงเหลือประจ าวัน (แบบ สก.06) 
    12.3 ใบส าคัญแทนใบเสร็จ (แบบ สก.07) 
    12.4 แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
    12.5 แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (แบบ สก.09) 
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    12.6 แบบวัดและประเมินผลโครงการ (แบบ สก.10) 
   13. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ด าเนินการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.11) และคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.12) 
   14. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพื่อสรุปงบดุลการด าเนินงานในรอบปี 
   15. จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
   การวัดและประเมินผล 
  การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี สถานศึกษาต้องวัดและประเมินผล ดังน ี้ 

วัตถุประสงค์ วิธีวัด เครื่องมือ ผลการประเมิน 
1) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี 

- สอบถามความรู้ - แบบสอบถามความรู้ ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 80 

2) เพื่อให้มีทักษะการบริหาร
จัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

- การตรวจสอบเอกสาร 
- การตรวจผลงาน   
การถอดบทเรียนโดยใช้
เทคนิค AAR./ 
R.C.A/KM 

- แบบตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ 
ของป.ป.ช.ส.พ.ฐ.น้อย 
และป.ป.ช.ส.พ.ฐ.ชุมชน 

3) เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  

- สัมภาษณ์การจัด
กิจกรรม 

- แบบสัมภาษณ์การจัด
กิจกรรม 

4) เพื่อให้มีคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต  

- สัมภาษณ์การจัด
กิจกรรม 

- แบบสัมภาษณ์การจัด
กิจกรรม 

5) เพื่อให้ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 

- การตรวจสอบ
เอกสาร/การสอบถาม 

- แบบสัมภาษณ์การจัด
กิจกรรม 
- แบบตรวจสอบ
เอกสาร 
- แบบสอบถาม 

 

   การประกวดกิจกรรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   ในการด าเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
   1. ระดับสถานศึกษา ควรมีการน าเสนอผลงานการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีในโอกาส
ต่างๆ เช่น นิทรรศการทางวิชาการ Open House 
   2. ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการจัดนิทรรศการการประกวดผลงานของ
สถานศึกษาท่ีด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีการจัดประชุมสัมมนาผลการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
    



51 
 

 

 

แบบ สก 01 

          แบบ สก 01 

แบบตารางวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลอืกกิจกรรม 

รายการ 
ช่ือกิจกรรม 

หมายเหตุ 
กิจกรรม…… กิจกรรม…… กิจกรรม…… 

1. ความรู้/ประสบการณ์     
2. ความพร้อมด้านเงินทุน     
3. ความพร้อมด้านสถานท่ี     
4. ความพร้อมด้านวัสดุ – 
อุปกรณ์ 

    

5. ความเหมาะสมกับฤดูกาล/
สภาพอากาศ 

    

6. ราคาจ าหน่ายผลผลิต     
7. แหล่งรับซื้อ     
8. อื่นๆ เช่น แหล่งน้ า อาหาร 
ฯลฯ 

    

     
     
     
     
     
 

กิจกรรมท่ีเลือกด าเนินการ คือ ......................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
   กิจกรรมท่ีเลือกด าเนินการ คือ กิจกรรมท่ีได้คะแนนสูงสมาชิกในบริษัทมีความสนใจการให้
คะแนน  โดยคะแนนมี 4 ระดับ คือ 
   4   หมายถึง     มากท่ีสุด 
   3   หมายถึง  มาก 
   2    หมายถึง  ปานกลาง 
   1    หมายถึง  น้อย 
 

  



52 
 

 

แบบ สก 02 

           แบบ สก 02 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
โครงการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 

1. ช่ือ บริษัทสร้างการดี 
2. กิจกรรมท่ีด าเนินการ....................................................................................................................................... 
3. หลักการและเหตุผล 
…………………………………………….......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………….......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………….......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
4. วัตถุประสงค์ 
   1) ............................................................................................................................................ 
   2) ............................................................................................................................................ 
   3) ............................................................................................................................................ 
5. เปูาหมาย 
  5.1 เปูาหมายเชิงปริมาณ 
   ................................................................................................................................................. 
   5.2 เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
   ................................................................................................................................................ 
6. สถานท่ีด าเนินกิจกรรม 
.............................................................................................................................................................................. 
7. ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 
  เริ่มโครงการ    วันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ..................... 
   ส้ินสุดโครงการ วันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ.................... 
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8. ข้ันตอนการด าเนินกิจกรรม 

ระยะเวลา งาน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   
   
   
   
   
   

 

9. งบประมาณ 
   9.1 งบประมาณจากบริษัทสร้างการดี................................................บาท 
   9.2 หุ้นสมาชิก จ านวน..............หุ้น เป็นเงิน.......................................บาท 
   9.3 เงินกู้ยืม/สนับสนุนจากแหล่งอื่นๆ จ านวน...................................บาท 
              รวมท้ังส้ิน................................................บาท 
10.ท่ีปรึกษาโครงการ........................................................................................................................................... 
11. ประมาณการรายรับ-รายจ่าย 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
  
  
  
  
  

 

      คงเหลือ/ก าไรสุทธิ.....................................................................บาท 

12. รายช่ือสมาชิก 
   1)....................................................................ถือหุ้น...............หุ้น จ านวนเงิน................บาท  
   2) ....................................................................ถือหุ้น...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   3) ....................................................................ถือหุน้...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
  4) ....................................................................ถือหุน้...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   5) ....................................................................ถือหุน้...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   6) ....................................................................ถือหุ้น...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   7) ....................................................................ถือหุน้...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   8) ....................................................................ถือหุ้น...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
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   9) ....................................................................ถือหุน้...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 
   10) ..................................................................ถือหุ้น...............หุ้น จ านวนเงนิ................บาท 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1).............................................................................................................................................. 
   2) ............................................................................................................................................. 
   3) ............................................................................................................................................. 
   4) ............................................................................................................................................. 

 
  ลงช่ือ....................................ครูที่ปรึกษา      ลงช่ือ....................................ประธานกรรมการ 
                           (...................................)                          (...................................) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการกล่ันกรอง 
  ◊   เห็นควรอนุมัติเงินจ านวน.............................บาท 
   ◊   ไม่เห็นควรอนุมัติ เพราะ..................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ............................................................ประธานคณะกรรมการกล่ันกรอง 
         (............................................................) 
      ................./............................../.......... 
 

ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ◊ อนุมัติ 
   ◊ ไม่อนุมัติ เพราะ..................................................................................................................... 
 

 ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
         (...............................................................) 
       ................./............................../............ 
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แบบ สก 03 

           แบบ สก 03
แบบหนังสือแจ้งผู้ปกครอง 

 

ท่ี ศธ .................../................       โรงเรียน....................................... 
          ต าบล................อ าเภอ................ 
            จังหวัด........................................ 
            วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ.............. 
เรื่อง การด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
เรียน ผู้ปกครองของ (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.)........................................................................ 
   ด้วย (ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.).......................................................................นักเรียน             
ในความปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทสร้างการดี โดยท ากิจกรรม/โครงการ...................................  
....................................................................................................................................................มีนักเรียนร่วม 
โครงการ...................คน ใช้เงินลงทุนท้ังส้ิน.......................บาท โดยนักเรียนร่วมหุ้น..................บาท กู้ยืมเงิน
จากกิจกรรมบริษัทสร้างการดี จ านวน................บาท (.....................................................................................) 
โดยจะใช้คืนเงินยืมวันท่ี.........................เดือน.........................................................พ.ศ.................................... 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

          ลงช่ือ......................................................... 
              (.........................................................) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน................................. 
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    ข้าพเจ้า.........................................................เป็นผู้ปกครองของ............................................... 
๐ อนุญาต    ๐ ไม่อนุญาต    ให้นักเรียนในปกครองของข้าพเจ้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีได้ 
และถ้านักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า ไม่สามารถคืนเงินยืมแก่โรงเรียนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินดีคืนเงิน
ยืมแก่โรงเรียน ท้ังหมดจึงลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
      ลงช่ือ..................................................ผู้ปกครองนกัเรียน 
                                     (...................................................) 
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แบบ สก 04 

          แบบ สก 04 

แบบสัญญายืมเงิน 

                                                วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ........... 

    ข้าพเจ้า.....................................................ประธานกรรมการบริษัทสร้างการดี พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ จะด าเนินกิจกรม..................................................................................ใช้งบประมาณท้ังส้ิน
.................................................บาท (.......................................................................) โดยสมาชิกร่วมลงทุน
......................................บาท (..............................................................) และขอยืมเงินจาก...........................
จ านวน...........................บาท  (.............................................................) โดยข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินยืม วันท่ี
...............เดือน...............................................................พ.ศ................... 

   จึงลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

    ลงช่ือ............................................ประธานกรรมการ ผู้ยืม 
   ลงช่ือ............................................รองประธานกรรมการ ผู้ยืม 
    ลงช่ือ............................................เลขานุการ ผู้ยืม 
    ลงช่ือ............................................ผู้จัดการฝุาย........ ผู้ยืม 
    ลงช่ือ............................................ผู้จัดการฝุาย....... ผู้ยืม 
    ลงช่ือ............................................ผู้จัดการฝุาย....... ผู้ยืม 
    ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน ผู้ให้ยืม 
   ลงช่ือ............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ให้ยืม 
    ลงช่ือ............................................ท่ีปรึกษาบริษัท พยาน 
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แบบ สก 05 

          แบบ สก 05 

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 

ว.ด.ป. งานท่ีปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ ปัญหา/อุปสรรค วิธีแก้ไข 
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แบบ สก 06 

          แบบ สก 06 

บัญชีเงินสดคงเหลือรายวัน 

ว.ด.ป. รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

    ลงช่ือ...........................................................................เหรัญญิก 
            (..........................................................................) 
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แบบ สก 07 

          แบบ สก 07 

        เขียนท่ี....................................................... 
                                 วันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ....................... 
  ข้าพเจ้า.............................................................อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี...................
ต าบล..............................อ าเภอ..................................จังหวัด...........................ได้รับเงินจาก............................. 
………………………………………………………………………….เพื่อจัดซื้อวัสดุตามรายละเอียดด้านล่างนี้ 

ล าดับท่ี รายการ จ านวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
บาท ส.ต. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเงิน   
 

ลงช่ือ.................................................ผู้จ่ายเงิน/ผู้รับสินค้า      ลงช่ือ..................................................ผู้รับเงิน  
      (................................................)                                    (.................................................) 
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แบบ สก 08 

          แบบ สก 08 

แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ 
การประชุมคณะกรรมการ.................................................... 

คร้ังที่................./................ 
วันที่...........เดือน .................................... พ.ศ. ............... 
สถานที่......................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา................................น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1...................................................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................................... 
4...................................................................................................................................................... 
ฯลฯ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องจากฝุายต่างๆ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

ปิดประชุมเวลา.......................................น. 

 
    ลงช่ือ................................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                     (................................................................) 

 
     ลงช่ือ................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (................................................................) 
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แบบ สก 09 

          แบบ สก 09 

แบบถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม (After Action Review : AAR) 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
 

วันท่ี........................เดือน.........................พ.ศ................เวลา.......................น. 
สถานท่ี................................................................................ 

1. นักเรียนคิดว่าแนวปฏิบัติท่ีดีหรือแนวทางการด าเนินงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ส่ิงท่ีนักเรียนได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดีครั้งนี้ (ส่ิงท่ีได้เกินความคาดหวังและน้อยกว่าความ
คาดหวัง) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
3. นักเรียนจะน าความรู้และทักษะท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ไปใช้ประโยชน์ใน      
การปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
4. นักเรียนคิดว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จ ( Key Success Factor ) คืออะไรบ้าง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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แบบ สก 10 

          แบบ สก 10 

แบบวัดและประเมินผลโครงการ 

   การด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรยีนสุจริต เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงาน  
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการวัดผลและประเมินผล ดังนี้ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

1. ทักษะด้านความรู้ (Knowledge Skills) 
    1.1 มีความรู้ในการด าเนินงานกิจกรรม 
         บริษัทสร้างการดี 
    1.2 ใช้ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
    1.3 ส่ือสารถ่ายทอดความรู้ได้ 
    1.4 มีทักษะในการรวบรวมความรู้และ 
         สร้างองค์ความรู้ได้ 

     

2. ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) 
    2.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
         คิดได้อย่างอิสระ 
    2.2 สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์และ 
         มีจินตนาการ 
    2.3 สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้ 
    2.4 สามารถสรุปและประเมินผลงาน 
         ตนเอง 

     

3. ทักษะส่วนบุคคล (Personal Skills) 
    3.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
    3.2 สามารถวางแผนการท างานได้ 
    3.3 สามารถท างานได้อย่างมีข้ันตอน 
         เป็นระบบ 
    3.4 มีนิสัยใฝุเรียนใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 

     

4. คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal 
Attributes) 
    4.1 มีวินัย เอื้อเฟื้อ เสียสละ 
    4.2 มีความซื่อสัตย์ คิดสร้างสรรค์ 
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
5 4 3 2 1 

    4.3 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
    4.4 มีความพอเพียงและจิตสาธารณะ 
5. ทักษะภาคปฏิบัติ (Practical Skills) 
    5.1 สามารถรวบรวมและเรียบเรียง 
         ข้อมูลท่ีต้องการได้ 
    5.2 สามารถวิเคราะห์และอภิปรายผล 
         การวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
    5.3 สามารถรายงานผลของ 
         การด าเนินงานได้ 
    5.4 สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ใน 
         สถานการณ์ใหม่ได้ 
 

     

 

 
   ลงช่ือ.......................................................................ผู้ประเมิน 

                                     (......................................................................) 
                        วันท่ี............เดือน...........................................พ.ศ..................... 
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   เกณฑ์ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
น้อยกว่า ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 - 59 ร้อยละ 60 - 69 ร้อยละ 70 - 79 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน 
 

1. นักเรียนท่ีเป็นคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 
2. เอกสารการด าเนินงานของบริษัทสร้างการดีท่ี 
    เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แบบ สก.01 –  
    แบบ สก.13 

 

หมายเหตุ  ค าอธิบายระดับคุณภาพ (รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเอกสารแนวทางการด าเนินงานฯ   
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
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แบบ สก 11 

          แบบ สก 11 

การติดตามตรวจสอบของ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย 

1. ตรวจสอบ วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ............... 
2. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามแผน เร็วกว่าแผน ช้ากว่าแผน 
3. การใช้งบประมาณ เป็นไปตามแผน ไม่เป็นไปตามแผน 
4. ปริมาณการผลิตสินค้า ตามแผน มากกว่าแผน น้อยกว่าแผน 
5. การจัดท าเอกสาร 

รายการเอกสาร 
การด าเนินงาน ความถูกต้อง สภาพของงาน 

ปฏิบัติ 
ไม่ 

ปฏิบัติ 
ถูกต้อง 

ไม่ 
ถูกต้อง 

เป็น 
ปัจจุบัน 

ไม่เป็น 
ปัจจุบัน 

1. การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย       
2. บันทึกการปฏิบัติงาน       
3. การจัดซื้อจัดจ้าง       
4. บันทึกการประชุม       
5. ทะเบียนคุมบัญชีพัสดุครุภัณฑ์       
6. การเก็บรักษาเงินทุนหมุนเวียน       
7. การมีส่วนร่วมของสมาชิก/คณะกรรมการ       
8. การปฏิบัติตามระเบียบข้อตกลง       
9. การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ       

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

ลงช่ือ...........................................กรรมการ                 ลงช่ือ...........................................กรรมการ 
      (..........................................)                                              (..........................................) 

 

ลงช่ือ...........................................กรรมการ                 ลงช่ือ...........................................กรรมการ 
      (..........................................)                                              (..........................................) 
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แบบ สก 12 

          แบบ สก 12  

แบบติดตามตรวจสอบสถานศึกษาของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
โรงเรียน................................................... 

รายการประเมิน 
การปฏิบัติ ความถูกต้อง 

หมาย
เหตุ ปฏิบัติ 

ไม่ 
ปฏิบัติ 

ถูกต้อง ไม่
ถูกต้อง 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    1.1 กรรมการอ านวยการ 
    1.2 กรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 
    1.3 กรรมการสพฐ.น้อย 
    1.4 กรรมการกล่ันกรอง 
    1.5 กรรมการบริษัทสร้างการดี 

     

2. มีแผนงาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน      
3. การกล่ันกรองโครงการ      
4. การให้ค าปรึกษานักเรียน      
5. การตรวจสอบของป.ป.ช.สพฐ.น้อย      
6. การประชุมใหญ่ประจ าปีผู้ถือหุ้น      
7. การประเมินโครงการ      
8. การรายงานผล 
    8.1 การรายงานผลการตรวจสอบ 
    8.2 การรายงานประจ าปี 

     

 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

 

     ลงช่ือ...........................................กรรมการ 
(..........................................) 
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แบบ สก 13.1 

          แบบ สก 13.1 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
ภาคเรียนที่ 1 ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม ปีการศึกษา........................... 
โรงเรียน.............................................สพป./สพม............................... 
ชื่อกิจกรรม........................................................................................ 

ช่ือผู้รับผิดชอบกิจกรรม  1.................................................................................................... 
     2.................................................................................................... 
                               3.................................................................................................... 
ลักษณะกิจกรรม             ใหม่              ต่อเนื่อง 
1. วัตถุประสงค์โครงการ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
2.เปูาหมายโครงการ 
เปูาหมายเชิงปริมาณ : 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ : 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

3. การด าเนินการและกิจกรรมตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน/กิจกรรม 
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4. งบประมาณด าเนินการ 
แหล่งงบประมาณท่ีได้รับ  1........................................................................................................  
     2......................................................................................................... 

งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ .............................................บาท 
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง ...............................................บาท 
คงเหลือ .............................................บาท 

5.ประโยชน์ท่ีได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
6. ปัญหา อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
6.1 ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................  

 

     (ลงช่ือ) ...........................................................ผู้จัดท ารายงาน 
                                        (..........................................................) 
                                ต าแหน่ง........................................................  

 
     (ลงช่ือ)...........................................................ครูที่ปรึกษา/ผู้รับรอง 
                                       (..........................................................) 
                                ต าแหน่ง....................................................... 
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แบบ สก 13.2 

          แบบ สก 13.2 

แบบสรุปผลการด าเนนิงานเม่ือสิน้สุดโครงการ/กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
โรงเรียน.............................................สพป./สพม............................... 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................................................................................................................. 
2. รายนามผู้รับผิดชอบกิจกรรม 1.......................................................................................................... 
        2.......................................................................................................... 
       3........................................................................................................... 
3. งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณท้ังโครงการ .......................................................บาท 
    3.2 งบประมาณท่ี สพฐ.จัดสรรให้ ..............................................บาท 
    3.3 งบประมาณอื่นสมทบ ..........................................................บาท 
         (ระบุ)................................................................................................ 
    3.4 เบิกจ่ายจากงบประมาณ ......................................................บาท 
    3.5 จ่ายจริง ...............................................................................บาท 
    3.6 ส่งเงินคืนสถานศึกษา ..........................................................บาท 
4. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มโครงการ   ...................................................................................................................... 
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     1).......................................................................................................................................................... 
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     3).......................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
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   บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
   1. ที่ปรึกษาบริษัทสร้างการดี ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการครูท่ีปรึกษา 
และผู้ทรงคุณวุฒิ มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
      1) ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการ 
    2) ส่งเสริมสนับสนุน อ านวยความสะดวก และสร้างขวัญก าลังใจ 
     3) ช้ีแนะ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยยึด 
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
   2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน มีบทบาท
หน้าท่ี ตรวจสอบการด าเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของสถานศึกษา และ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย มีบทบาท
หน้าท่ี ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
    3. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี มีจ านวนท้ังส้ิน 28 คน ประกอบด้วย 
    1) ประธานบริษัทสร้างการดี มีจ านวน 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ       
การคัดเลือก จากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารง
ต าแหน่ง ๑ ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพ 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
     1.1) วางแผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ 
      1.2) เป็นท่ีปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการทุกฝุาย 
     1.3) ก าหนดบทบาทหน้าท่ี และดูแลการด าเนินการของคณะ 
     1.4) สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
     1.5) ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน 
    2) รองประธานบริษัทสร้างการดี มีจ านวน 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับ   
การคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารง
ต าแหน่ง 1 ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
     2.1) วางแผนการด าเนินงานของบริษัทร่วมกับคณะกรรมการ 
      2.2) ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานบริษัท ด้วยเหตุท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนด 
        3) เลขานุการบริษัทสร้างการดี มีจ านวน 1 คน หรือให้มีผู้ช่วยเลขานุการ ได้อีกจ านวน 
1 คน ตามความเห็นชอบด้วยฉันทามติของคณะกรรมการ คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะ ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี  
พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้     
มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
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      3.1) จัดท าเอกสารต่างๆของบริษัทให้เป็นระบบ ตรวจสอบได้ 
     3.2) จัดท าบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
      3.3) ติดต่อ ประสานงาน คณะกรรมการทุกฝุายเป็นไปด้วยดีและรายงานให้ประธาน
ทราบ 
    4) ผู้อ านวยการผลิต มีจ านวน 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี    
พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มี
บทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
     4.1) วางแผนและก าหนดเปูาหมายการผลิตสินค้า 
     4.2) ศึกษา การจัดหา วัสดุ วัตถุดิบ มาด าเนินการวางแนวทางอย่างเหมาะสม 
     4.3) จัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับงาน 
     4.4) ตรวจสอบ ปรับปรุง กระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน 
    5) ผู้จัดการฝุายบัญชีและการเงิน มีจ านวน 1 คน มีคณะกรรมการจ านวน 4 คน และ    
มีเลขานุการ 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติ ท่ีมี
คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย 
หรือพ้น จากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
     5.1) การรับเงินและเบิกจ่ายเงิน 
     5.2) การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมรายจ่าย 
     5.3) การรายงานผลการเบิกจ่ายเงิน 
     5.4) การตรวจสอบระบบบัญชี 
    6) ผู้จัดการฝุายจัดหาและผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 1 คน มีคณะกรรมการ จ านวน 3 คน 
และมีเลขานุการ 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติท่ีมี
คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย 
หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ มีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 
      6.1) เลือกแหล่งสินค้าท่ีเหมาะสม 
      6.2) จัดหาจัดซื้อตามรายการที่ต้องการ 
      6.3) จัดท าข้อตกลงตามใบส่ังซื้อ 
      6.4) การส่งมอบสินค้าและช าระสินค้า 
    7) ผู้จัดการฝุายลูกค้าสัมพันธ์ มีจ านวน 1 คน มีคณะกรรมการจ านวน 4 คน และ       
มีเลขานุการ 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติท่ีมี
คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุ จากการย้าย 
หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มีบทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
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     7.1) ติดตามให้บริการลูกค้า 
     7.2) เกบ็ข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ 
     7.3) สรรหาวิธีการสร้างแรงจูงใจ ความพอให้แก่ลูกค้า 
     7.4) มีระบบบริการลูกค้า 
    8) ผู้จัดการฝุายขายผลิตภัณฑ์ มีจ านวน 1 คน มีคณะกรรมการ จ านวน 4 คน และ     
มีเลขานุการ 1 คน คุณสมบัติต้องเป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการด้วยฉันทามติท่ีมี
คุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีวาระด ารงต าแหน่ง 1 ปี พ้นจากต าแหน่งเหตุจากการย้าย 
หรือพ้นจากการเป็นนักเรียน และทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้มี บทบาทหน้าท่ี ดังนี้ 
      8.1) แสวงหาลูกค้าให้ข้อมูลข่าวสาร 
      8.2) สร้างลูกค้าโดยใช้แรงจูงใจ 
     8.3) จัดระบบ การคงสภาพของลูกค้าและเพิ่มจ านวนลูกค้า 
     8.4) จัดระบบ ขายผลิตภัณฑ์และบ ารุงดูแลรักษาสินค้า 
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ตัวอย่าง 
(ครุฑ) 

ประกาศโรงเรียนพระบางวิทยา 
เร่ือง ระเบียบการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี พ.ศ.2558 

   เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทสร้างการดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนพระบางวิทยา
จึงวางระเบียบไว้ ดังนี ้
    ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนพระบางวิทยาว่าด้วยการด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดี พ.ศ. 2558” 
    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   ข้อ 3 ในระเบียบนี้ค าว่า  “บริษัท”หมายถึงบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา        
ค าว่า “คณะกรรมการ”หมายถึงคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา 
    ข้อ 4 ท่ีต้ังบริษัทต้ังอยู่ เลขท่ี 300 หมู่ 15 ต าบลหนองกระโดน  อ าเภอเมือง 
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
    ข้อ 5 วัตถุประสงค์เป็นบริษัทท่ีก่อตั้งขึ้นเพื่อด าเนินการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคน
สุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 
พอเพียง จิตสาธารณะ 
   ข้อ 6 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    6.1 ท่ีปรึกษา ประกอบด้วยผู้บริหาร 1 คน ครูไม่เกิน 5 คน มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา
แนะน า ช้ีแนะแนวทาง การด าเนินงานของบริษัทโดยยึดหลักคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
     6.2 ประธานบริษัท จ านวน 1 คนซึ่งได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติ         
มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี 
      1) ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
      2) เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท 
     3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
    6.3 รองประธาน จ านวน 1 คน เป็นนักเรียนท่ีได้รบัการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทา
มติมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีประธานมอบหมาย 
     6.4 เลขานุการจ านวน 1 คน เป็นนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติ 
มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต มีหน้าท่ี 
     1) ให้ข้อเสนอและเบ้ืองต้นแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ข้อควร
ปฏิบัติ 
      2) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมเอกสารประกอบการประชุม 
     3) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้น 
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      4) บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
     5) จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     6) ประสานงานกับคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
    6.5 ผู้อ านวยการผลิตจ านวน 1 คน เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียน     
ด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตมี หน้าท่ี 
      1) วางแผนการผลิต 
      2) จัดท างบประมาณประจ าปี 
     3) ควบคุมการผลิต 
      4) บริหารความปลอดภัย ชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 
    6.6 ผู้จัดการฝุายบัญชีและการเงิน จ านวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติ มีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต   
มีหน้าท่ี 
     1) จัดท าใบวางบิลและสอบรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     2) ท าบัญชีรายวันรายจ่าย 
     3) รายงานด้านการเงินและบัญชีให้ ป.ป.ช สพฐ.น้อย และป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ตรวจสอบ 
    6.7 ผู้จัดการฝุายจัดหาและผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน 
เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต     
มีหน้าท่ี 
     1) วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค 
      2) ติดต่อ ประสานงานจัดหาวัตถุดิบเพื่อน ามาผลิตสินค้า 
     3) จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อใช้ในส านักงานของบริษัท 
    6.8 ผู้จัดการฝุายลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน    
เป็นนักเรียนท่ีได้รับคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต         
มีหน้าท่ี 
     1) ขยายฐานลูกค้าใหม่ 
      2) ประสานงานกับลูกค้า รับเรื่องร้องเรียนพร้อมท้ังหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
      3) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท 
     6.9 ผู้จัดการฝุายการผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 คน และคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน    
เป็นนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนด้วยฉันทามติมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต         
มีหน้าท่ี 
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     1) ควบคุมการท างานของฝุายผลิต 
     2) ประเมินผล หากลยุทธ์ในการขายผลิตภัณฑ์ 
     3) หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านการขาย 
   ข้อที่ 7 การถือหุ้นนักเรียนและครูสามารถถือหุ้นของบริษัทได้ ไม่เกินคนละ 50 หุ้น 
หุ้นละ 10 บาท 
    ข้อที่ 8 การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
       1) คณะกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
     2) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
      3) การประชุมต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่และถือมติตามเสียงข้างมาก 
    ข้อที่ 9 การส้ินสุดสมาชิกภาพของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น 
      1) ตาย 
      2) ลาออก 
      3) ส าเร็จการศึกษา 
    กรณีคณะกรรมการส้ินสุดสมาชิกภาพให้คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน มาท าหน้าท่ีแทน
ต าแหน่งท่ีว่างภายใน 30 วัน 
    ข้อ 10 การถอนหุ้น การโอนหุ้น 
      1) สมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพตามข้อ ๙ ให้รับหุ้นคืนภายใน 15 วัน ถ้าพ้น
ก าหนดให้หุ้นตกเป็นของบริษัท 
      2) สมาชิกถือหุ้นสามารถโอนหุ้นให้นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระบาง
วิทยาได้ 
    ข้อ 11 การแบ่งปันผลก าไร 
      1) จ่ายโบนัสกรรมการ ร้อยละ 15 
      2) จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ ร้อยละ 50 
      3) สะสมเงินทุนส ารอง ร้อยละ 10 
     4) จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ร้อยละ 20 
     5) ค่าด าเนินการ ร้อยละ 5 
    ข้อ 12 ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
           ประกาศ ณ วันท่ี 13  มีนาคม พ.ศ.2558 

             ลงช่ือ      ถาวร ต้ังเอี่ยมสกุล 
                          (นางสาวถาวร ต้ังเอี่ยมสกุล) 

                   รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบางวิทยา 
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ตัวอย่างข้อตกลงบริษัทสร้างการดี 

ข้อตกลงบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

............................................. 

   คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีโรงเรียนพระบางวทิยา พึงปฏิบัติดังนี้ 
     1. ด าเนินงานโดยยึดแนวทางตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ อดทน เต็มตามศักยภาพ 
   3. รักษาทรัพย์สินของบริษัท ใช้งบประมาณ ส่ิงของอย่างประหยัดคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
    4. ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ยกเว้นมีเหตุ
จ าเป็น ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
      5. ไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
    6. ไม่น าช่ือของบริษัทไปใช้หรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
   7. ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของบริษัท 
    8. ต้องน าผลก าไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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การติดต้ังป้าย และการจดทะเบียนบริษัทสร้างการดี 

    บริษัทสร้างการดีติดต้ังปูายของบริษัทตามรูปแบบและขนาดท่ีส านักพัฒนา 
นวัตกรรมการจัดการศึกษาก าหนด (80 ซ.ม. x 130 ซ.ม.) โดยติดต้ังบริเวณด้านหน้าส านักงานของบริษัทหรือ
ในท่ีท่ีเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
    ส าหรับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตให้จดทะเบียนบริษัทสร้างการดีกับโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนสุจริต ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตออกเลข
ทะเบียนให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยเรียงตามล าดับท่ีของการมาจดทะเบียน เช่น โรงเรียน  
พระบางวิทยาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ได้เลข
ทะเบียนบริษัทสร้างการดี เลขท่ี 225/2558 ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต จ านวน 6 โรงเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตท่ีมาจดทะเบียนในปี 2559 จะได้ เลขทะเบียน 225(1)/2559, 225(2)/2559, 
255(3)/2559 , 255(4)/2559 , 255(5)/2559 และ 255(6)/2559 ตามล าดับโรงเรียนท่ีมาจดทะเบียน 

 

โลโก้บริษัทสร้างการดี ให้น าไฟล์ .ai ไปแก้ไข 
สามารถท าปูายขนาด 80X130 Cm (เท่าขนาดมอบปูาย) 
http://www.uprightschool.net/lo-ko-kho-rng-kar 
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5. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
    การด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้สร้างเกราะปูองกันทางสังคม สร้างจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองท่ีดีในวิถีประชาธิปไตยข้ึนโดยปลูกฝังคุณลักษณะ  5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะให้กับเยาวชนซึ่งเป็นก าลังของชาติ  
ในอนาคต และน าแนวทางการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) มาเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสรา้ง    
ความเป็นพลเมืองดีให้แก่นักเรียน  
      การบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบัน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ประชาชนได้เข้ามามี     
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของคนในพื้นท่ีและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านต่างๆ ของรัฐ ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในรูปแบบนี้จ าเป็นต้องให้ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาค มีเสรีภาพ และมีส่วนร่วม
ในการปกครอง การออกนโยบายสาธารณะ การตรวจสอบการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ 
มีส านึกท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการศึกษา ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ 
เรียนรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงกระบวนการประชาธิปไตยจึงจะด าเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ      
ท่ีออกแบบให้นักเรียนในโรงเรียนได้มีส่วนรว่มในการแก้ปัญหาสาธารณะ โดยมุ่งเน้น 
     1. การฝึกทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Thinking) 
     2. การฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมโดยการฝึกคิดนโยบายท่ีใช้ในการแก้ไข
ปัญหาสาธารณะ 
      3. การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจหน้าท่ีขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐต้ังแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่นและจังหวัดโดยเฉพาะท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
     4. การให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการตรวจสอบ ติดตาม และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐตามวิถีประชาธิปไตย 
    การด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นกิจกรรมส าหรับโรงเรียน
ต้นแบบโรงเรียนสุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) ๒) เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
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    แนวทางด าเนินกิจกรรม 
     โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปูองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ต้องด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
       1) แต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
ได้แก่    
       1.1) คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน หรือรองผู้อ านวยการ
โรงเรียนและครูหัวหน้ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน/หัวหน้าโครงการ 
        1.2) คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าโครงการและครู จ านวน   
3 - 5 คน 
     2) โรงเรียนจัดท าแผนประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 
    3) ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project  Citizen) 
     4) จัดฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) โดยใช้คู่มือแนวทางการด าเนินการอบรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
     5) โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง Project Citizen) 
     6) ครูด าเนินการจัดกิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
     7) ตรวจเย่ียมการจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) โดยคณะกรรมการ     
ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากโรงเรียนหรือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    8) วัดและประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
และคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
     9) ประกวดแฟูมผลงานและผังนิทรรศการระดับโรงเรียนระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และระดับประเทศ 
    10) รายงานผลการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง 
    11) เผยแพร่ผลงาน 
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แผนภูมิการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 

 

สถานศึกษาแต่งต้ังบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม 

 
โรงเรียนจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ 

 
ก าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม 

 
จัดฝึกอบรมให้ครู 

 
โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ 

 
ครูน ากระบวนการไปด าเนินการสอนนักเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 
เย่ียมโรงเรียน / ติดตาม / ช้ีแนะ 

 

วัดและประเมินผล 

     

 

ประกวดแฟูมผลงานและผังนิทรรศการระดับโรงเรียน/เขตพื้นท่ีการศึกษา/ประเทศ 

 
รายงานผล/โรงเรียนน ากระบวนการในโครงการไปขยายผล 

ไม่ผ่าน 
การประเมิน 
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     การวัดและประเมินผล 
        ผลการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) โรงเรียนต้องวัดและ
ประเมินผล ดังนี้ 
      ตารางเกณฑ์การวัดและประเมินผล 
       กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

วัตถุประสงค์ วิธีวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การตัดสิน 
1) เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ     
การด าเนินกิจกรรมสร้างส านึก 
พลเมือง (Project  Citizen) 

สอบถามความรู้ แบบสอบถาม 
ความรู้ 

ผ่านการประเมิน 
ร้อยละ 80 

๒) เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมสร้างส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 
ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ  5 
ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

การตรวจสอบ 
เอกสารที่ 
เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน 

แบบบันทึก     
การตรวจเอกสาร 
ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติงาน 

   

   ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
   การด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีมี       
ความสอดคล้องกับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยความสอดคล้องดังกล่าวปรากฏตามตารางวิเคราะห์
ความสอดคล้อง ดังนี้ 

กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนท่ี 1 ระบุปัญหาในชุมชน -  ทักษะกระบวนการคิด 

-  จิตสาธารณะ 
ขั้นตอนท่ี 2 เลือกปัญหาในชุมชน -  ทักษะกระบวนการคิด 

-  มีวินัย 
-  จิตสาธารณะ 
-  ซื่อสัตย์สุจริต 

ขั้นตอนท่ี 3 การรวบรวมข้อมูล -  ทักษะกระบวนการคิด 
-  มีวินัย 
-  ซื่อสัตย์สุจริต 
-  อยู่อย่างพอเพียง 
-  จิตสาธารณะ 

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนาแฟูมผลงานของนักเรียน -  ทักษะกระบวนการคิด 
-  มีวินัย 
-  ซื่อสัตย์สุจริต 
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กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนท่ี 5 การน าเสนอแฟูมผลงาน -  ทักษะกระบวนการคิด 

-  มีวินัย 
-  จิตสาธารณะ 

ขั้นตอนท่ี 6 ผลสะท้อนจากประสบการณ์ 
การเรียนรู ้

-  ทักษะกระบวนการคิด 
-  มีวินัย 
-  ซื่อสัตย์สุจริต 
-  อยู่อย่างพอเพียง 
-  จิตสาธารณะ 

 การรายงานผล 
   โรงเรียนท่ีด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ต้องจัดท ารายงานผล    
การด าเนินงานในรูปแบบรายงานปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามรูปแบบท่ี สพฐ.ก าหนด โดยให้ใช้รูปแบบการเขียน
รายงาน กิจกรรม สร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) ดังนี้ 
   1. ปกหน้า 
   2. รองปก (กระดาษ A 4) 
   3. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
    4. กิตติกรรมประกาศ  
    5. บทคัดย่อ  
   6. สารบัญ 
    7. บทท่ี 1 (บทน า) 
    8. บทท่ี 2 (เอกสารและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องโดยให้สืบค้นจากหนังสือหรือทางอินเตอร์เน็ต) 
   9. บทท่ี 3 (วิธีการจัดท ากิจกรรม ไม่เกิน 20 หน้า) 
   10. บทท่ี 4 (ผลการศึกษา) 
   11. บทท่ี 5 (สรุปผลและข้อเสนอแนะ) 
   12. บรรณานุกรม 
   13. ภาคผนวก (ไม่เกิน 10 หน้า) 
   14. ข้อมูลผู้จัดท า (รูปภาพ ช่ือ – นามสกุล อายุ เบอร์โทรศัพท์) 
   15. กระดาษ A 4 ติดซองใส่ CD กิจกรรม 
   16. รองปกหลัง (กระดาษ A 4) 
   17. ปกหลัง (สีเดียวกับปกหน้า) 
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ค าถามหลังการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

ค าช้ีแจง  
 1.  ค าถามหลังการเรียนรู้ฉบับนี้ใช้ประกอบการวัดความรู้พื้นฐานหลังการเรียนรู้แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที  
 2.  ค าถามท้ังหมดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก) คือ แต่ละข้อจะให้ท่านเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จาก  ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีให้ไว้ เมื่อเลือกได้ค าตอบใดให้ท าเครื่องหมาย 
 ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกับตัวอักษรนั้นในกระดาษค าตอบ  
 3.  หลังจากท าแบบสอบถาม ครบท้ัง 15 ข้อ แล้วท่านสามารถตรวจค าตอบจากแบบเฉลยว่า       
ท่านได้คะแนนเท่าไหร่  (พร้อมศึกษาเฉลยผลการทดสอบให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้)  

********************************************************* 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ขอบเขตการด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ก.  พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
   ข.  พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ค.   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัต 
   ง.   พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีทักษะ     
การกล้าแสดงออกในการน าเสนอผลงานบนฐานของข้อเท็จจริง 
 
2. ข้อใดคือคุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  
 ก.  1) มีวินัย 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) อยู่อย่างพอเพียง 4) มีความสุภาพ และ 5) มีความสามัคคี 
 ข.  1) ซื่อสัตย์สุจริต 2) มุ่งมั่นในการท างาน 3) มีความสุภาพ 4) มีความสามัคคี และ 5) มีน้ าใจ 
 ค.  1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตย์สุจริต 4) อยู่อย่างพอเพียง และ 5) มีจิตสาธารณะ 
 ง.  1) ซื่อสัตย์สุจริต 2) มุ่งมั่นในการท างาน 3) อยู่อย่างพอเพียง 4) มีความสามัคคี และ 5) มีจิตสาธารณะ 
 
3. บุคคลในข้อใดควรมีบทบาทในการขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต (Upright School Declaration) ท่ีว่า “......... 1) เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
2) เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 3)เราจะสร้างเครือข่าย      
ความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน…....…ท้ังหมดนี้ เพื่อธ ารง   
ชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล”  
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 ก.  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ข.  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
 ค.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ง.  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ปกครอง 
 
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมวัตรประจ า
ของโรงเรียน ได้แก่ 
   ก. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียนภายในโรงเรียน มีการยนืตรงเคารพธงชาติทุกวัน      
         ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา 08.00 และ 18.00 ทุกวัน และควรมีข้ันตอนการร้องเพลง 
         ชาติไทยในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
   ข. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียนภายในโรงเรียน มีการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ        
         ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และช่วงเวลาพักกลางวัน และควรมีข้ันตอนการสวดมนต์ไหวพ้ระหลัง 
         ร้องเพลงชาติไทย ในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
 ค. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู และนักเรียนภายในโรงเรียน มีการกล่าว         
         ค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง และควรมีข้ันตอนการกล่าวค าปฏิญญา 
         โรงเรียนสุจริตหลังร้องเพลงชาติไทยการสวดมนต์ไหว้พระ และการอบรมนักเรียน 
   ง. การด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะด าเนินหลังกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรม 
        วัตรประจ าของโรงเรียน ต้องมีเนื้อหา หรือประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกับกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีจะ 
        ด าเนินการขับเคล่ือนในโรงเรียนในช่วงเวลานั้นเท่านั้น 
 
5. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการด าเนินงานโรงเรยีนสุจริต 
     ก. การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การตรวจรับรองโรงเรยีนสุจริต 
     ข. การประชุมคณะครู การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     ค. การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การจัดท าแผนภูมิการด าเนินงาน การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง 
         คณะกรรมการ 
     ง.  การวิเคราะห์กิจกรรมท่ีสพฐ.ก าหนด การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต การจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง 
         คณะกรรมการ 
 
6. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
   ก. ค าส่ังผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตควรครอบคลุมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
         ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนแกนน า  
 ข. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โรงเรียนขนาดกลาง ควรมีคณะกรรมการด าเนินงาน 
         โรงเรียนสุจริต อย่างน้อย 10 คน  
   ค. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ควรมีคณะกรรมการท่ีมาจากหลายฝุาย จ านวนต้ังแต่  
         9 – 15 คน 
     ง.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ควรมีคณะกรรมการ เช่น ประธานคณะกรรมการ 
          สถานศึกษา ผู้แทนองค์การส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นต้น 
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7.  บุคคลในข้อใดสามารถส่งผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จากการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
 ก. ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
   ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
     ค. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์ 
     ง. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษา นักเรียน 
 
8. ข้อใดเป็นสดมภ์การวิเคราะห์เพื่อค้นหาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice)  
การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
   ก. เปูาหมายของผลงาน บทเรียนท่ีได้รับ ขั้นตอนการด าเนินงาน    
   ข. จุดประสงค์ของการจัดท านวัตกรรม ข้อมูลยืนยัน ผลการปฏิบัติ 
     ค. จุดประสงค์ของการจัดท านวัตกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติ 
     ง. ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ส าเร็จ ข้อมูลยืนยันความส าเร็จ วิธีการท า/ปฏิบัติ (How to) 
 
9. “การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) 
ควรค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ” 
   จากข้อความข้างต้น กิจกรรมใดควรมีมาตรการเข้มงวด มากท่ีสุด 
   ก. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   ข. การถอดบทเรียน (Best Practice) 
   ค. การสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน  
 ง. บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
 
10. ข้อใดเป็นกิจกรรมโรงเรียนสุจริตท่ีต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากท่ีสุด 
   ก. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
   ข. การถอดบทเรียน (Best Practice) 
   ค. การสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน  
 ง. บริษัทสร้างการดีสู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)   
 
11. “บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้
นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต” 
   จากวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ดังกล่าวควรวัดผลโดยวิธีการใด 
   ก. การทดสอบ 
   ข. การประเมินกิจกรรม 
   ค. การสังเกตพฤติกรรม 
   ง. การประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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12. ข้อใดเป็นระดับคุณภาพตามเกณฑ์การประกวดผลงานการสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่าน 
ส่ือภาพยนตร์ส้ันของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ก. ดีมาก ดี พอใช้ 
   ข. ดีเย่ียม  ดี  พอใช้ 
   ค. ดีเย่ียม ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง 
   ง. ดีเย่ียม ดีมาก ดี  ปานกลาง  พอใช้  ควรปรับปรุง 
 
13. ข้อใดเป็นการด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีท่ีแสดงออกถึงคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
ในเรื่องซื่อสัตย์สุจริต  
   ก. การร่วมหุ้น การแบ่งปันความรู้ 
   ข. การเขียนโครงการ การวิเคราะห์กิจกรรม 
   ค. การจัดซื้อ/จัดจ้าง  การท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
   ง. การใช้ทรัพยากรอย่างปลอดภัย การน าส่ิงท่ีมีในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
14. ข้อใดเอกสารประกอบการด าเนินงานบริษัทสร้างการดีท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
     ก. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน (แบบ สก.05) 
   ข. แบบบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ (แบบ สก.08) 
   ค. แบบวัดและประเมินผลโครงการบริษัทสร้างการดี (แบบ สก.10) 
   ง. แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา (แบบสก.12) 
 
15. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
 ก. ฝึกให้นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์    
   ข. เน้นการมีส่วนร่วมของนกัเรียนในการแก้ปัญหาในชุมชน 
   ค. สร้างความเข้าใจในการตรวจสอบและมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย 
   ง. ถูกทุกข้อท่ีกล่าวมา 
 
 

******************************************************* 
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กระดาษค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ ก. ข. ค. ง. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เฉลยค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้  
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 2 เร่ือง การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 

ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
1 ง. ขอบเขตการด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริตในส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย 
1. พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง รวมท้ังปลูกจิตส านึก
ให้นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต 
3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง   ให้มีคุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข  
บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้าน   
การทุจริต อย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติท่ีเข้มแข็ง
และก้าวหน้าอย่างมีพลวัต 

2 ค. คุณลักษณะ 5 ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต  ประกอบด้วย 
1) ทักษะกระบวนการคิด      2) มีวินัย         3) ซื่อสัตย์สุจริต  
4) อยู่อย่างพอเพียง             และ 5) มีจิตสาธารณะ 

3 ข. ค ากล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
   คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 
   1. เราจะร่วมกันปูองกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
   2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและ
ชุมชน 
   3. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็น
รูปธรรมและมีความยั่งยืน 
   ท้ังหมดนี้ เพื่อธ ารงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

4 ก. การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตสามารถบูรณาการกับกิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมวัตร
ประจ าของโรงเรียน ได้แก ่
1. กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการยืน
ตรงเคารพธงชาติทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธง หรือเวลา 08.00 และ 
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ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
18.00 ทุกวัน และควรมีข้ันตอนการร้องเพลงชาติไทยในขั้นตอนแรกก่อน    
การด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ บุคลากร ครู นักเรียน ภายในโรงเรียน มีการสวด
มนต์ไหว้พระ ทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้าเสาธงหรือช่วงเวลาอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม และควรมีข้ันตอนการสวดมนต์ไหว้พระหลังร้องเพลงชาติไทย ใน
ขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ภายในโรงเรียน 
3. กิจกรรมกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริต บุคลากร ครู และนักเรียนภายใน
โรงเรียนมีการกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกวัน ในระหว่างกิจกรรมหน้า 
เสาธง และควรมีข้ันตอนการกล่าวค าปฏิญญาโรงเรียนสุจริตหลังร้องเพลงชาติ
ไทยและการสวดมนต์ไหว้พระ ในขั้นตอนแรกก่อนการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ 
ภายในโรงเรียน 

5 ข. โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดขึ้น สามารถศึกษาได้ตามหัวข้อดังนี้ 
1. แผนภูมิการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. การจัดท าค าส่ังคณะกรรมการด าเนินการ 
3. การจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
4. การรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต 
5. การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดคุณลักษณะท่ีก าหนด 
6. กิจกรรมท่ี สพฐ. ก าหนดขึ้นในแต่ละปี 
7. การตรวจรับรองโรงเรียนสุจริต 

6 ข. การจัดท าค าส่ังแต่งต้ังอนุกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับ
นักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) โดยแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โดยมีวาระ 1 ปี
การศึกษา ตามขนาดของโรงเรียน (แบ่งตามสพฐ.) โดยเป็นนักเรียนระดับช้ันใด
ก็ได้ท่ีได้มาโดยการเลือกตั้ง หรือสรรหามาจากนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะสุจริต 5 
ประการ ก าหนดโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 5 คน โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 
10 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 15 คน  และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 
20 คน 

7 ค. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และศึกษานิเทศก์สามารถส่งผลงาน        
การปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จากการด าเนินงานโรงเรียนสุจริตได้ 

8 ง. สดมภ์การวิเคราะห์เพื่อค้นหาผลงาน/นวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best 
Practice) การด าเนินงานโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 
สดมภ์ท่ี 1 ผลงานท่ีภาคภูมิใจ/ส าเร็จ  
สดมภ์ท่ี 2 ข้อมูลยืนยันความส าเร็จ และ 
สดมภ์ท่ี 3 วิธีการท า/ปฏิบัติ (How to) 
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ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
9 ก. ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” เป็นกิจกรรมท่ีต้องมีการรวมกลุ่มคนจ านวน

มาก ผ่านการอบรมพัฒนา และกิจกรรมการฐาน ฉะนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) ควร
ค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

10 ค. การสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน เป็นกิจกรรมโรงเรียน
สุจริตท่ีต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากท่ีสุด ท้ังการเลือกใช้ส่ือ การถ่ายท า  
การตัดต่อ การเขียนบท และการน าเสนอผลงาน 

11 ก. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 
เรื่อง/ข้อ “บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“คนดีของแผ่นดิน” ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของ
โรงเรียนสุจริต” ควรวัดผลโดยการทดสอบ ซึ่งเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

12 ข. เกณฑ์การประกวดผลงานการสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านส่ือภาพยนตร์ส้ัน
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี 3 ระดับ ได้แก่ ดีเย่ียม     
ดี  และพอใช้ 

13 ค. การฝึกให้นักเรียนด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  และการท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ในการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดเีป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึง
คุณลักษณะซื่อสัตย์สุจริต   

14 ง. คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย สามารถตรวจสอบการด าเนินงานบริษัทสร้าง
การดไีด้โดยใช้แบบติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา       
(แบบสก.12) 

15 ง. การด าเนินกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้
นักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์  สร้างความเข้าใจในการตรวจสอบ
และมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการ
แก้ปัญหาภายในชุมชน 
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 คณะท างาน 
 

ท่ีปรึกษา 
   นายชาญชัย ทองแสน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 นายมรกต  อนุเคราะห์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 นายนิคม  กีรติวรางกูร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายชนธัญ ต๊ิบเมืองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา  ศึกษานิเทศก์ 
นางสกาวรัตน์  ไกรมาก  ศึกษานิเทศก์  
นางสาวเฟย  ฤดีใจ   ศึกษานิเทศก์  
นางปิ่นนรา  ช่ืนวงศ์   ศึกษานิเทศก์  
นางช่อเพชร  วงศ์ชัย   ศึกษานิเทศก์  
นางนงคราญ  ไชยวงศ์  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ  ศึกษานิเทศก์  
นางปฤษณา  ด ารงค์ชีพ  ศึกษานิเทศก์  
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์  ศึกษานิเทศก์ 
นางนิศากร  สมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ 

 นายสุรพงษ์   ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์   
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  
 

ตรวจทาน/พิสูจน์อักษร 
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  

 

ปก  
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 
 นางสาวศิริลักษณ์  มีทางดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    
 

 


