
 
 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒   
ช่ือโครงการ/กจิกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
                                          (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ลกัษณะโครงการ      โครงการใหม่    โครงการต่อเน่ือง   
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน   ข้อที่ 1 สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาฯ  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน  
ประเด็นท่ี 1.2  คุณลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้เรียน  
หัวหน้าโครงการ    นางสาวสมบูรณ์  จินจุลา 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

              เน่ืองจากสภาพสังคมในปัจจุบนัน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ท าให้การด าเนินชีวิตของ
ผูค้นในสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัเกิดการแข่งขนัแก่งแย่งชิงดีกนัเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอา
รัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความตอ้งการของตนอย่างไม่พอเพียง 
เป็นสาเหตุท าให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชัน่  หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บงัหลวง  โดยการใช้
อ านาจท่ีไดม้าโดยหน้าท่ีในการหาประโยชน์ส่วนตวั เช่นการติดสินบน  การรีดไถขู่กรรโชก  การยกัยอก  
การเล่นพรรคเล่นพวก  ผลประโยชน์ทบัซอ้น การสนบัสนุนพรรคการเมืองอยา่งทุจริต   
     โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ไดจ้ดัท าโครงการน้ีขึ้นเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมใหโ้รงเรียนได้

ด าเนินงานท่ีเป็นการป้องกนัการทุจริตผา่นการปลูกจิตส านึกใหก้บันกัเรียนตั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

ไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายและเม่ือมีการด าเนินงานแลว้ ก็จะไดน้ าผลท่ีไดไ้ปใชป้รับปรุงแกไ้ข

การปฏิบติังานของ “โรงเรียนสุจริต” ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นแกนน าในการขบัเคล่ือนใน

หลกัคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต” 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบติั  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตในโรงเรียน 

2. เพื่อปลูกฝังความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ แก่เยาวชน

นกัเรียน 

3. เพื่อพฒันาครูและนกัเรียนในการเป็นผูน้ าในการบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ในการเป็น

เยาวชนคนดีศรีของแผน่ดิน 

 
 
 

 



3.   เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

      1. นกัเรียนและครูโรงเรียนสุจริต  มีความตระหนกัรู้เร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตส านึกใน

หลกัของค่านิยม  

      2. พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดผล 3 ดา้น กล่าวคือ หล่อหลอมนกัเรียน กลา้หาญทางจริยธรรม สร้าง
ปัญญานกัเรียนเก่ง มีความช านาญในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้ได ้เร่งพฒันานกัเรียนแกร่ง มี
ทกัษะท่ีเช่ียวชาญในการพฒันาชีวิตท่ีมัน่คง 
เชิงคุณภาพ 

                  1. นกัเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองสุจริต การป้องกนัการทุจริต   
      2. นกัเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม  

4.     วธิีด าเนินการ 
4.1 ขั้นวางแผน (Plan)  

  4.1.1 ประชุมวางแผนเพื่อก าหนดรายละเอียดในการเสนอโครงการ 
  4.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมติั 
  4.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินการจดักิจกรรม 
  4.1.4 ประชุมวางแผน ช้ีแจง ผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการจดักิจกรรม 
  4.1.5 จดัเตรียมเอกสาร วสัดุ อุปกรณ์ ประกอบการด าเนินการจดักิจกรรม 

4.2 ขั้นด าเนินการ (Do)  
  4.2.1 ด าเนินการจดักิจกรรมตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีวางแผนไว  ้

 4.3 ขั้นตรวจสอบ (Check)  
  4.3.1 ประเมินผลการด าเนินงานในการจดักิจกรรม 

  4.4  ขั้นปรับปรุงพฒันา (Act)  
  4.4.1 น าผลการด าเนินการจดักิจกรรมไปปรับปรุงพฒันาแกปั้ญหาต่างๆในการจดั
กิจกรรมคร้ังต่อไป 
 4.5  ขั้นรายงานผล (Report)  
  4.5.1 สรุปและรายงานผลการด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 

 



5. กิจกรรมการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เรียนดี 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
- โครงการพัฒนาการสอนภาษา อังกฤษ 
- กิจกรรมค้นหาตัวตน ค้นพบตัวเอง  

 
ตลอดปีการศึกษา  2563 

 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 

และนาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและกีฬา 
- โครงการวินัยดีชีวีมีสุข 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพ

ติดและอบายมุข 

 
ตลอดปีการศึกษา  2563  

3 เน้นคุณธรรม 
-    กิจกรรมวันนี้วันพระตามวิถี 
     พุทธ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : ค่ายคุณธรรม-

จริยธรรม 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมลูกประกายเพชร 
- คนดีศรีประกายเพชร 

 
ตลอดปีการศึกษา  2563 

 

4 นำชุมชน 
-   กิจกรรมวันเปิดบ้านสุราษฎร์ธานี ๒ 

(Open House St2) 
-   กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพ่ืออนาคต 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
ตลอดปีการศึกษา  2563 

 



6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

งบ วก. งบ บท. เงิน
รายได้ 

รวม 

1 เรียนดี 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียน

ได้ 
- กิจกรรมค้นหาตัวตน ค้นพบตัวเอง  

 
 

   
 
 

 - 

2 กิจกรรมเด่น 
- โครงการส่งเสริมด้านทัศนศิลป์ 

ดนตรี และนาฏศิลป์ 
- โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

และกีฬา 
- โครงการวินัยดีชีวีมีสุข 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน

โรงเรียน 
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข 

 
 
 

    - 

3 เน้นคุณธรรม 
-    กิจกรรมวันนี้วันพระตามวิถี 
     พุทธ 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมลูกประกายเพชร 
- นักเรียนแกนนำ สู่ปัญหาที่อยาก

แก้และความดีที่อยากทำ 
- คนดีศรีประกายเพชร 

 
 
 
 

    - 

4 นำชุมชน 
-   กิจกรรมวันเปิดบ้านสุราษฎร์ธานี 

๒ (Open House St2) 
-   กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาเพ่ือ

อนาคต 
-    โครงการประชุมคณะกรรมการ  

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-   โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 



7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช้ 

ผลผลติ 
        นกัเรียนมีความรู้ทกัษะการป้องการทุจริตสามารถในการเผยแพร่
ความรู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนในสังคม 
 

 
สอบถามความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ85 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

ผลลพัธ์ 
         1. นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ ป้องกนัการทุจริต”  
        2. นกัเรียนมีความกลา้หาญทางจริยธรรม นกัเรียนมีความช านาญ
ในการใชเ้คร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้ได ้และมีทกัษะในการพฒันาชีวิตท่ี
มัน่คงอยูอ่ยา่งพอเพียง 

ส ารวจ 
ความพึงพอใจ 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 
 
 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ  ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตของ
โรงเรียนสู่การปฏิบัติ 

2. นักเรียนและครูในสถานศึกษา มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมสุจริต 
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          ลงช่ือ.......................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                        ( นางสาวสมบูรณ์  จินจุลา) 
 
 

                      

                                                 ผูรั้บรองโครงการ 

               (นายศรุต   ทิพยรั์กษา) 
รองผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒  

 

                                                     ผูอ้นุมติัโครงการ 

              ( นายประยงค ์ อินนุพฒัน์ ) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ๒ 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     เห็นชอบ         ไม่เห็นชอบ 

                                                                          

                                                 

 

( นายบญัญติั   สุขขงั ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ 

 

 

 

 
 

 
 


