คำนำ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระ
เกียรติ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการ ฝ่ายงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปี ในการจัดทาแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตดัง กล่าว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติไ ด้ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากยุท ธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความเสี่ยงต่างๆ ที่ อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต ผลการดาเนินการตามมาตรการป้อ งกันการ
ทุจริตในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งข้อร้องเรียนจากครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการ จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
ข้างต้น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติได้กาหนดจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก และค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิม
พระเกียรติ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ ครู ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อราชการ ไว้วางใจในการบริหาร
ราชการและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติอย่างแท้จริง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ตุลาคม ๒๕๕๘

สำรบัญ
ความเป็นมา
ข้อมูลสาคัญที่นามาประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก และค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
กิจกรรม/โครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน้ำ
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓

แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
๑. ควำมเป็นมำ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนาแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ ไปใช้เป็นกรอบทิศทางการประสานความ
ร่วมมือในการดาเนินการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต และแปลงยุทธศาสตร์ไ ปสู่การปฏิ บัติ โดยกาหนดเพิ่มเติมไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและ
บูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ นานโยบายการบริหาร
จัดการที่ดี มามุ่งเน้นเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นเครื่องมือชี้นาการพัฒนาหน่วยงานจากทุกภาคส่วนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกัน
อย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับจังหวัด สานักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) กาหนดให้จังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน คือ หากจัง หวั ดได้ จัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการ ๔ ปี และมีการกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ไว้แล้ว และเห็นว่าสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้
นาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ดังกล่าว มาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ หากไม่ต อบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ ชาติฯ ก็ให้ กาหนดขึ้น มาใหม่แ ละนาไปบรรจุ ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และหากจังหวัดไม่ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ก็ให้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ โดยกาหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ให้
เป็นไปตามพันธกิจของจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติฯ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อ
เป็นกรอบในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีต่อไป

๒. ข้อมูลสำคัญที่นำมำประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และแผนป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก และค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
มุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยม ให้แก่หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี
ทัศนคติ วิสัย ทัศน์ ในการร่วมกัน แก้ ไขและรับ ผิดชอบต่ อปั ญ หาการทุจริต และประพฤติมิ ชอบภาครัฐ รวมทั้ง การรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกภาคส่วนมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญ หา การพัฒนา
ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มำตรกำรที่ ๑ ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ด้วยหลักธรรมำภิ
บำล
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
- ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิ
บาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มำตรกำรที่ ๒ ส่งเสริมค่ำนิ ยมกำรยกย่ อ งและเชิ ดชูควำมดี ควำมซื่อ สัตย์สุจ ริต และกำรต่ อ ต้ำนกำร
ทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่ำนิยมกระแสหลักของชำติ
- ส่ง เสริมการสร้างแรงจู งใจให้ เจ้าหน้ าที่ ของรัฐปฏิ บัติห น้าที่ ราชการด้ วยความซื่อ สัตย์สุจริต เสียสละเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม
- รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
- ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มุ่ง ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึง การสร้างหลักประกันความปลอดภัย
ในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มำตรกำรที่ ๑ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐ
- ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชนให้มีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการทา
หน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
มำตรกำรที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
- เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ
- สร้า งและพั ฒ นาช่ อ งทางในการรับ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแสให้ มี ค วามสะดวก หลากหลายรวมทั้ ง สร้ า ง
หลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูล

- ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
- ให้ อ งค์ ก รหรื อ บุ ค ลากรด้ านสื่ อ สารมวลชนเป็ น สื่ อ กลางในการแสวงหา ความร่ ว มมื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มุ่ง พัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ เหมาะสม ชัด เจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็น
อุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอื่นระหว่างประเทศ
มำตรกำรที่ ๑ พั ฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุ ม และถ่ วงดุ ล การใช้ อานาจให้เหมาะสม
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ
- ให้หน่วยงานภาครัฐควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม
- ให้หน่วยงานภาครัฐจัดทาดัชนีชี้วัดความโปร่งใส และเกณฑ์มาตรฐานกลางความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงาน
โดยให้มีหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นองค์กรกลางทาหน้าที่ควบคุม กากับ ดูแล การดาเนินการ
มำตรกำรที่ ๒ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบการ
ทุจริต
- วางแนวทางและส่งเสริ มบทบาทความร่วมมื อระหว่างหน่ วยงานภาครัฐกั บ ภาคเอกชน หรือ หน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- สนับสนุนให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภาครัฐ
มำตรกำรที่ ๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมายเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริต หรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ หรือเพื่อให้ทันสมัยต่อสภาพปัญหาการทุจริตภาครัฐในปัจจุบัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
มุ่ง พัฒ นาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้ เหมาะสม ชัด เจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับภูมิภาค สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองพยานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรอื่นระหว่าง
ประเทศ
มำตรกำรที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
มำตรกำรที่ ๒ สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ วยงานภาครัฐ ที่ มี พั น ธกิ จด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ภาครั ฐร่ วมกั น สร้า ง
มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
- กาหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล รวมถึง การลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. กิจกรรม/โครงกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

ชื่องำน / โครงกำร
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.
สนองค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
แผนงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

คนดีศรีไทยรัฐ
มฐ.ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.ที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑- ๖.๔
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๑ - ๑๒
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางอัญชลี ตุวยานนท์
หัวหน้า
ครูประจาชั้น / ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
นางยุพาภรณ์ เรืองเดช
กรรมการ/เลขานุการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่๓) ๒๕๕๓ มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดทา
โครงการคนดีศรีไทยรัฐพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นคนดี มีวินัย มีคุณธรรม ช่วยเหลือตนเองได้ อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงเป็นภาระงานที่สาคัญ
ที่จะหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกาหนด มีจิตสานึกในกา ร
อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาไทย
๒. วัตถุประสงค์
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ ผลผลิต (Outputs)
ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการจัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของเด็กไทย ๑๒
ประการ
๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ ๗๕ เฉลิมพระเกียรติผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (PDCA)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการ
ประชุมชี้แจ้งคณะครูกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
แต่งตั้งกรรมการจัดทาคู่มือนักเรียนเด็กดีศรีไทยรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นประจาเดือน
ประชุมชี้แจ้งนักเรียน
ดาเนินการวางแผน
ประเมิน / รายงานผลการปฏิบัติงาน

๕. สถำนที่ / ระยะเวลำ
สถานที่
ระยะเวลา

ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม ๒๕๕๘
ตุลาคม ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
มิถุนายน ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
นางอัญชลี ตุวยานนท์
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖.รำยละเอียดของงบประมำณ
ที่

กิจกรรมและรำยละเอียด

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย

งบประมำณ

กำรใช้งบประมำณ
๑
๒

ตอบ
แทน

แบบบันทึกคนดีศรีไทยรัฐ เล่มละ ๑๕ บาท
จานวน ๗๕๐ เล่ม
ค่ารางวัล เดือนละ ๑๘ คน คนละ ๒๐ บาท ๒,๘๘๐
จานวน ๘ เดือน
รวม
๒,๘๘๐

ใช้สอย
๑๑,๒๕๐

๑๑,๒๕๐

วัสดุ

รวม

รำยได้
สถำนศึกษำ

๑๑,๒๕๐

อุดหนุน

งบอื่น ๆ

๑๑,๒๕๐

๒,๘๘๐

๒,๘๘๐

๑๔,๑๓๐

๒,๘๘๐

๑๑,๒๕๐

๗. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๑๐๐ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ ๑. สังเกตพฤติกรรม
อั น พึ ง ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรมและค่ า นิ ย มหลั ก เด็ ก ไทย ๒. ตอบแบบสอบถาม
๑๒ ประการ
๓. สารวจความพึงพอใจ
๒ . ค รู ผู้ ส อน มี เค รื่ อ งมื อ ใน ด้ า น ก ารวั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
อันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและค่านิยมที่โรงเรียนกาหนดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบประเมิ น ผลการสั ง เกต
พฤติกรรม
๒. แบบสอบถาม
๓. แบบสารวจความพึงพอใจ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและค่านิยมที่โรงเรียนกาหนด
(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางอัญชลี ตุวญานนท์)
(นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ)
ครูชานาญการ
รองผู้อานวยการโรงเรียนฯ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ชื่องำน/โครงกำร
สนองนโยบำย
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.
สนองค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
แผนงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

โครงการเสริมสร้างคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต
ป.ป.ช. และ สพฐ.
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๒
ข้อ ๑-๑๒
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์
หัวหน้า
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
นางชุติมา ทิพวาที
กรรมการ
นางจารุภา หิรัญคา
กรรมการ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
กรรมการ
นายวรมันต์ คงบุญ
กรรมการ
นางนงลักษณ์ พอดีงาม
กรรมการ/เลขานุการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. หลักกำรและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้เสนอว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนนั้น ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือ สนับสนุนส่ง เสริมให้นโยบาย
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ปรับทิศทางจากการมุ่งสร้างคนเก่ง คนดีให้เป็นคนสุจริต ดารงชีวิตสอดคล้องตามหลักปรัชญาพอเพียง เป็น
การผลิตเยาวชนสู่สังคมที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง อีก ทั้งสามารถแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ของประเทศชาติให้อย่างยั่งยืน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาให้เยาวชน ทุกระดับชั้น ให้เป็น
พลเมืองที่เก่ง ดี มีคุณภาพสู่สังคม ตระหนักถึงความสาคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติ
ให้ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการ “ป้องกันการทุจริต ” เพื่อ
วางรากฐานการปลูกจิตสานึก ซึ่งเป็นกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้เข้าใจ ด้วยเหตุนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสร้างโรงเรียนสุจริตเป็นเครือข่ายทั่วประเทศ โดยปฏิญญาป้ องกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน สร้างเครือข่ ายและขยายสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และ
สอดคล้องกับค่านิยม ๑๒ ประการของเด็กไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับคัดเลือกจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาการ“ป้องกันการทุจริต” เป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝัง ให้
นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จึงจัดทา
“โครงการเสริมสร้างคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต” ขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสานึก และสร้างสรรค์เยาวชนของชาติให้เป็นสุจริตชน สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปชั่นในสังคมได้อย่างยั่งยืนสืบไป
๒. วัตถุประสงค์ (ผลสัมฤทธิ์ Out Comes )
๑) เพื่อปลูกฝังและหล่อหลอมให้นักเรียนมีกระบวนการคิด อยู่อย่างพอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ
๒) เพื่อให้นักเรียนตระหนักเล็งเห็นความสาคัญของการร่วมมือกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๓) เพื่อสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างเพื่อน โรงเรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๔) เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เห็นความสาคัญของโครงการนี้ ประสานสัมพันธ์และประกอบกิจกรรมร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม
๕) เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสนุก สุขกาย สุขใจมีทักษะ เปรียบเทียบ แยกแยะได้ กล้า
คิดใช้เหตุผลอย่างวิจารณญาณ แสดงออกถูกต้องเหมาะสม
๖) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสิทธิของตนเอง รวมทั้งรับผิดชอบชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๗) เพื่ อ นาผลการวิจั ยโครงการเสริม สร้างคนดีศ รีไทยรัฐปฏิ บั ติสุ จ ริต เป็ น แม่ บ ทในการพัฒ นา อบรม สั่ ง สอน ส่ ง เสริ ม
สร้างสรรค์ และหล่อหลอมเยาวชนของชาติให้มีหัวใจเป็นสุจริตชนแบบยั่งยืนสืบไป
๓. กลุ่มเป้ำหมำย (ผลผลิต Out Puts )

๑) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จานวน ๗๕๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างคนดีศ รี
ไทยรัฐปฏิบัติสุจริต
๒) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการหล่อหลอมให้เป็นคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต ร้อยละ ๙๘
๓) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะ ๕ ประการ คือกระบวนการคิด อยู่อย่าง
พอเพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ ร้อยละ ๙๘
๔) ผู้ปกครอง ชุมชน เห็นความสาคัญของโครงการนี้ ประสานสัมพันธ์และประกอบกิจกรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
รูปธรรม ร้อยละ ๙๙
๕) นั กเรีย นโรงเรีย นไทยรัฐ วิท ยา ๗๕ เฉลิ ม พระเกี ย รติ มี ทั ก ษะการเปรีย บเที ย บ การแยกแยะได้ คิ ด อย่า งมี เหตุ ผ ลมี
วิจารณญาณ กล้าแสดงออกถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ ๙๕
๖) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าใจเรื่องสิทธิ และหน้าที่ มีความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ร้อยละ ๙๕
๔. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรม
ครูรับการอบรมเกี่ยวโรงเรียนสุจริต
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนสุจริต
ประชุมชี้แจง ประสานงาน วางแผนดาเนินการ
จัดกิจกรรมเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
๔.๑ กิจกรรมพูดหน้าเสาธง
๔.๒ กิจกรรม Home Room เสริมสุจริต
ที่
กิจกรรม
๔.๓ กิจกรรมทักษะการคิด
๔.๔ กิจกรรมระเบียบวินัย
๔.๕ กิจกรรมโรงเรียนคนดีศรีไทยรัฐ
๔.๖ กิจกรรมของหายได้คืน
๔.๗ กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติพอเพียง
๔.๘ กิจกรรมนิทรรศการต่อต้านทุจริต
๔.๙ กิจกรรมพี่รักน้องสอนสุจริต
๔.๑๐ กิจกรรมครูพระสอนธรรมะ
๔.๑๑ กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านทุจริต
๔.๑๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
๔.๑๓ กิจกรรมธรรมะสีขาว
๔.๑๔ กิจกรรมสมุดบันทึกอาสาพี่ช่วยน้อง
เพื่อนช่วยเพื่อน
๕ วิจัยผลของการจัดโครงการเสริมสร้างคนดีศรีไทยรัฐ
ปฏิบัติสุจริต
๖ การติดตามและประเมินผล จัดทา Best Practice
๗ การควบคุมเครื่องเสียงและบันทึกภาพ
๘ การจัดทาเอกสาร
๙ การประเมินผล
๑๐ การสรุปผลวิจัยโครงการเสริมสร้างคนดีศรีไทยรัฐ
ปฏิบัติสุจริต
๕. สถำนที่ / ระยะเวลำ
สถานที่
ระยะเวลา

ระยะเวลำ
พฤษภาคม ๕๘
กรกฎาคม ๕๘
มิถุนายน ๕๘
ตลอดปีงบประมาณ ๕๙
ระยะเวลำ

ปีการศึกษา ๑-๒ ครั้ง

นางชุติมา ทิพวาที และคณะ

สิ้นปีการศึกษา ๕๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. รำยละเอียดของงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์
ตัวแทนครู ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
คณะครูทุกคน
นายสฐาปกร มีเฉย และคณะ
นางชุติมา ทิพวาที และคณะ
ผู้รับผิดชอบ
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์ และคณะ
นายศิริมงคล รัตนพงษ์เพียรและคณะ
นางนงลักษณ์ พอดีงาม และคณะ
นายเจริญ จันทร์ประกอบ และคณะ
นางหทัยรัตน์ บุญบารุง และคณะ
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์ และคณะ
น.ส.วทัญชลี สอนกอง และคณะ
นางนงลักษณ์ พอดีงาม และคณะ
นายเจริญ จันทร์ประกอบ และคณะ
น.ส.วราศิณี บุญเพ็ง และคณะ
นางนงลักษณ์ พอดีงาม และคณะ
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์ และคณะ

นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์ และคณะ
น.ส.พิมลพร ขาวเป็นใย และคณะ
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์ และคณะ
นางชุติมา ทิพวาที และคณะ
ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน และครูทุกคน

ที่
๑

กิจกรรมและรำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ

กิจกรรมพูดหน้าเสาธง
๑.๑ ทักทายนักเรียนด้วยมธุรสวาจา
๑ .๒ จั ด ร ะเบี ย บ แ ถ ว เค าร พ ธง ช าติ
สวดมนต์
๑.๓ อบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะ ๕ ประการ
๑.๔ รายงานผล
๒ กิจกรรม Home Room เสริมสุจริต
๒.๑ Home Room ตามเรื่องที่กาหนด
๒.๒ บั นทึ กลงสมุ ด Home Room ของครู
ประจาชั้น
๒.๓ รายงานผล
๓ กิจกรรมทักษะการคิด
๓.๑ ทาเอกสารแบบฝึกการคิด
๓.๒ รายงานผล
๔ กิจกรรมระเบียบวินัย
๔.๑ ประชุ มจั ด ท าเอกสารนาไปใช้ ให้ เป็ น
ระบบ
๔.๒ รายงานผล
๕ กิจกรรมโรงเรียนคนดีศรีไทยรัฐ
๕.๑ จัดทาโรงเรียนจาลอง
๕.๒ ตัดกระดาษสีเป็นรูปหัวใจ
๕.๓ สมุดบันทึกรายชื่อนักเรียนทาความดี
๕.๔ รายงานผล
๖ กิจกรรมของหายได้คืน
๖.๑ ทากล่องกระดาษใส่ของที่เก็บมาได้
๖.๒ สมุดบันทึกชื่อนักเรียนที่นาของมาคืน
๖.๓ รายงานผล
๗ กิจกรรมคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติพอเพียง
๗.๑ จัดกิจ กรรมย่อย อาทิ กิจ กรรมเถ้าแก่
น้อย, กิจกรรมเก็บออม
๗.๒ รายงานผล
๘ กิจกรรมนิทรรศการต่อต้านทุจริต
๘.๑ จัดบอร์ดนิทรรศการ
๘.๒ ทาป้ายประชาสัมพันธ์
๘.๓ รายงานผล
๙ กิจกรรมพี่รักน้องสอนสุจริต
๙.๑ จัด กิ จ กรรมย่อ ยให้ พี่ ดาเนิน การ เช่ น
เล่านิทาน แสดงบทบาทสมมุติ
๙.๒ รายงานผล
๑๐ กิจกรรมครูพระสอนธรรมะ
๑๐.๑ กาหนดวันเวลา นิมนต์พระ จัดเตรียม
เครื่องถวายพระตามความเหมาะสม
๑๐.๒ รายงานผล
๑๑ กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านทุจริต

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
รวม
แทน

งบประมำณ
รำยได้
สถำนศึกษำ

อุดหนุน

งบอื่น ๆ

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๑.๑ กาหนดวันเวลา ฝึกซ้อมนักเรียน
๑๑.๒ วัสดุอุปกรณ์เขียนป้ายประชาสัมพันธ์
๑๑.๓ ขอความร่วมมือผู้ปกครองและชุมชน
๑๑.๔ รายงานผล
กิจกรรมประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
๑๒.๑ ทาแผ่นพับ เว็บไซต์ ป้ายไวนิล
๑๒.๒ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง
๑๒.๓ รายงานผล
กิจกรรมธรรมะสีขาว
๑๓.๑ ตักบาตรวันพระ ครู นักเรียนแต่งกาย
ชุดสีขาว สวดมนต์ ฟังเทศน์
๑๓.๒ ค่ า ยพุ ท ธธรรม อบรมคุ ณ ธรรม ๒,๕๐๐
จริยธรรม
๑๓.๓ รายงานผล
กิ จ กรรมส มุ ด บั น ทึ กอาส าพี่ ช่ วยน้ อ ง
เพื่อนช่วยเพื่อน
๑๔.๑ จัดกิจกรรมย่อยส่งเสริมให้พี่ช่วยน้อง
เพื่อนช่วยเพื่อน
๑๔.๒ สมุดบันทึกความดี
๑๔.๓ รายงานผล
วิจัยผลการจัดทาโครงการเสริมสร้างคนดี
ศรีไทยรัฐปฏิบัติสจุ ริต
๑๕.๑ที่มาปัญหาและเหตุผลของการวิจัย
๑๕.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการวิจัย
๑๕.๓ทฤษฎีที่นามาใช้ในการวิจัย
๑๕.๔ ดาเนินการวิจัย
๑๕.๕ สรุปผลของการวิจัย
รวม
๒,๕๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓,๖๒๐

๒๗๕

๖,๓๙๕

๘,๖๒๐

๒๗๕

๑๑,๓๙๕







๗. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๑๐๐ ผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ ๑. สังเกตพฤติกรรม
อั น พึ ง ประสงค์ ด้ า นคุ ณ ธรรมและค่ า นิ ย มหลั ก เด็ ก ไทย ๒. ตอบแบบสอบถาม
๑๒ ประการ
๓. สารวจความพึงพอใจ
๒ . ค รู ผู้ ส อน มี เค รื่ อ งมื อ ใน ด้ า น ก ารวั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
อันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและค่านิยมที่โรงเรียนกาหนดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบประเมิ น ผลการสั ง เกต
พฤติกรรม
๒. แบบสอบถาม
๓. แบบสารวจความพึงพอใจ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต ร้อยละ
๙๙
๒) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้รับการหล่อหลอมเป็นคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต เป็นสุจริตชน ร้อย
ละ ๙๘
๓) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ มีกระบวนการคิด อยู่อย่างพอพียง มีวินัย มีความซื่อสัตย์ และมีจิต
สาธารณะ ร้อยละ ๙๘
๔) ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ประสานสัมพันธ์ ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการด้วยความเต็มใจบรรลุ
เป้าหมายมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ร้อยละ ๙๙
๕) นั กเรียนโรงเรี ย นไทยรัฐวิ ทยา ๗๕ เฉลิ มพระเกี ยรติ มี ทั กษะในการเปรียบเที ย บ การแยกแยะ คิด อย่ างมีเหตุผ ล มี
วิจารณญาณ กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ๙๕

๖) นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ เป็นที่น่าพึงพอใจร้อยละ ๙๕
๗) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สามารถนาผลการวิจัยโครงการเสริมสร้างๆคนดีศรีไทยรัฐปฏิบัติสุจริต เป็น
เครือข่ายให้ผลงานเผยแพร่ไปสู่สถานศึกษาอื่นๆ เพื่อนากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนา อบรม สั่งสอน ส่งเสริม สร้า งสรรค์ และหล่อ
หลอมให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีคนเก่ง ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีสานึกเป็นสุจริตชนแบบยั่งยืนสืบไป
(ลงชื่อ)
(นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์)
ครูชานาญการพิเศษ

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนฯ

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ชื่องำน/โครงกำร
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.
สนองค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
แผนงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

โครงกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
มฐ.ที่ ๒ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ , ๒.๒ , ๒.๓ , ๒.๔
มฐ.ที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ , ๖.๒ , ๖.๓ , ๖.๔
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๒
ข้อ ๑-๑๒
กลุ่มบริหารทั่วไป
นางนงลักษณ์ พอดีงาม
หัวหน้า
นางศรัญญา ไกรสวัสดิ์
กรรมการ
นายเจริญ จันทร์ประกอบ
กรรมการ
นางสาววยา สมรรถการพัฒนา
กรรมการ
นายสันติ ภาคบุบผา
กรรมการ
นายวรมันต์ คงบุญ
กรรมการ
นางดวงอาภรณ์ สุดอาราม
กรรมการ
นางสาวภณิดา ชัยเกษม
กรรมการ/เลขานุการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. หลักกำรและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนาไปสู่สังคมฐานความรู้อย่างมั่นคงแนวการพัฒนาคนมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีส มรรถนะ
ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๕๔๙)
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กล่าวว่า “ มุ่งให้เยาวชนปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะมุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าสู่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษาและนโยบายของมูลนิธิไทยรัฐเพื่อสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเด็กไทย ๑๒ ประการ ทั้งข้อ ๑-๑๒ สนองนโยบาย
ของ คสช.
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจึงได้จัดทาโครงการนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ
สติปัญญา มีภูมิคุ้มกันนาทางชีวิตของผู้เรียนสู่แนวปฏิบัติตามนโยบายสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อประโยชน์สุขของสั งคม
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างความเข้าใจเน้นความสาคัญในการร่วมกันดูแลผู้เรียน
๒) เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
๓) เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาติ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ ผลผลิต (Outputs)
๑) คณะครูร้อยละ ๑๐๐ และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
๒) ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๓) ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย
๔) ผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรม
๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcomes)
๑) เพื่อสร้างความเข้าใจ เน้นความส าคัญในการร่วมกันดูแลผู้เรียนโดยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
๒) โรงเรีย นปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ในด้ า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบและมี จิ ต สาธารณะต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ
๓) เพื่อลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

๔) โรงเรียนจัดกิจกรรมค่ายพุทธธรรมนาชีวิต เพื่อเสริมหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (PDCA)
ที่
๑
๒
๓
๔

๕
๖

กิจกรรม
ขออนุมัติโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ประชุมชี้แจงคณะครู
ดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม
๔.๑ กิจกรรมวันพระ (ธรรมะสีขาว)
๔.๒ พระครูสอนศีลธรรม
๔.๓ สอบธรรมะศึกษาชั้น ตรี โท เอก
๔.๔ พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน
๔.๕ โครงงานคุณธรรมจริยธรรม
๔.๖ ค่ายพุทธธรรมนาชีวิต
นิเทศ กากับ ติดตามผล
ประเมินผล/สรุปรายงาน

๕. สถำนที่/ระยะเวลำ
สถานที่
ระยะเวลา

ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลาคม ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ
นางนงลักษณ์ พอดีงาม
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางนงลักษณ์ พอดีงาม
และคณะ

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
กันยายน ๒๕๕๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. รำยละเอียดของงบประมำณ
ที่

กิจกรรมและรำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ

๑

กิ จ ก ร ร ม วั น พ ร ะ
(ธรรมะสีขาว)

๒

ครูพระสอนศีลธรรม

สอบธรรมะศึกษา
ชั้นตรี โท เอก
๔ จิตอาสามุ่งพัฒนา
ใฝ่สามัคคี
๕ ซื้อง่าย ขายคล่อง
๖ ค่ายพุทธธรรมนาชีวิต
๗ โครงงาน OTOP ไทยรั ฐ
๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
รวม
หมำยเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ตอบ
ใช้สอย
วัสดุ
รวม
แทน
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐







๓

๗. กำรวัดและประเมินผล

รำยได้
สถำนศึกษำ

งบประมำณ
อุดหนุน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐



๓,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๓,๐๐๐



๑๔๖,๐๐๐

๑๔๖,๐๐๐





งบอื่นๆ
จากการ
บริ จ าคตาม
กาลังศรัทธา
ของคณะครู
และผู้เรียน
จากการ
บริ จ าคตาม
กาลังศรัทธา
ของคณะครู
และผู้เรียน

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ชอบทาบุญตักบาตร
๒. ผู้ เรี ย นร้ อ ยละ ๑๐๐ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม
มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ร่วมกิจกรรม

วิธีกำรประเมิน
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. ตรวจแบบบันทึกโครงการ
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๓. ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบ ประเมิ น ผ ลการสั ง เกต
พฤติกรรม
๒. แบบบันทึกโครงการ
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
๓. แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
๒) ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

(ลงชื่อ)
(นางนงลักษณ์ พอดีงาม)
ครูชานาญการ

ผู้เสนอโครงการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนฯ

(ลงชื่อ)
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ชื่องำน / โครงกำร
สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สนองกลยุทธ์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.กทม.
สนองค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
แผนงำนที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน

ต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ
มฐ.ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๔
มฐ.ที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑- ๖.๔
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๒
ข้อที่ ๑ - ๑๒
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์
หัวหน้า
นางพัชรินทร์ ธรรมสังวาลย์
กรรมการ
นางอัศรอน รักษ์สุจริต
กรรมการ
นางจารุภา หิรัญคา
กรรมการ
นางสาวศุทธนา เอี่ยมสอาด
กรรมการ
นางชุติมา ทิพวาที
กรรมการ
นางสาวธัญญพัทธ์ ธรรมประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ
นางสาววราศิณี บุญเพ็ง
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. หลักกำรและเหตุผล
มูลนิธิไทยรัฐและบริษัท วัช รพล จากัด มีค วามมุ่งมั่นในการมีส่ วนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษ ย์ของชาติ เพื่อสร้างความเป็น
พลเมืองดี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของสัง คมที่มีอิส รภาพและ
พึ่งตนเองได้ เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค เคารพกติกา ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ใช้สิทธิ
เสรีภ าพโดยควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ กระตือรือร้น รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมในระดับต่างๆ และสามารถใช้
เครื่องมือเพื่อการแสวงหาความรู้ ประกอบด้วย การใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียนถูกต้อง คล่องแคล่ว เหมาะสมตามระดับชั้น ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่ อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ใช้ค อมพิวเตอร์สื่อสารผ่านระบบไอซีที อย่างมีคุณภาพ สืบค้นข้อมูลอย่างหลากหลาย มีวิธีการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมตามสถานการณ์ มีค วามสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ และมีคุณ ลักษณะความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดทาโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาขึ้น เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
พัฒ นาคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งมั่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณ ภาพ ดาเนินงานจัดการศึกษาอย่างมี ร ะบบและต่อเนื่องตามเจตนารมณ์ ที่นา
นโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ ๓ อย่างเป็นรูปธรรม
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
๒) เพื่อปลูกฝังค่านิยมความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๑) นักเรียน ร้อยละ ๘๕ ใช้ทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓) โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียนรอบด้านเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน
๔) โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพห้องเรียน อาคารเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม และสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้
๕) โรงเรียนมีผลการดาเนินงานส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของต้นแบบไทยรัฐ
วิทยา
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๑) เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

๒) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
๓) เพื่อให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักเรียนรอบด้านเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน
๔) เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพห้องเรียน อาคารเรียนสะอาดร่มรื่นปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม และสิ่งอานวย
ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้
๕) เพื่อให้โรงเรียนมีผลการดาเนินงานส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของต้นแบบ
ไทยรัฐวิทยา
๔. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน (PDCA)
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลำ
ดำเนินงำน
ตุลาคม ๒๕๕๘
ตุลาคม ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๙
ถึง กันยายน ๒๕๕๙

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ขออนุมัติโครงการ
ประชุมชี้แจงคณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่งตั้งกรรมการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ประชุมชี้แจงนักเรียน
ดาเนินการตามโครงการ
กิจกรรม
- โครงการไทยรัฐ ๗๕ สู่ความเป็นพลเมืองดี
- โครงการครูมืออาชีพ
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- โครงการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้สู่ต้นแบบไทยรัฐวิทยา
- โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชน
๗ ประเมิน / รายงานผลการปฏิบัติงาน
๕. สถำนที่ / ระยะเวลำ
สถานที่
ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าโครงการ
ผู้บริหารโรงเรียน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะครูทุกคน
คณะครูทุกคน

กันยายน ๒๕๕๙

คณะกรรมการ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. รำยละเอียดของงบประมำณ
ที่

กิจกรรมและรำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ

๑ โครงการไทยรัฐ ๗๕ สู่ความเป็นพลเมืองดี
๒ โครงการครูมืออาชีพ
๓ โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
๔ โครงการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้สู่ต้นแบบ
ไทยรัฐวิทยา
๕ โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจเครือข่าย
ผู้ปกครองและชุมชน
รวม

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
รวม
แทน
๗๔๙,๗๐๐
๑๐๕,๕๐๐
๕๐,๐๐๐

งบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน
สถำนศึกษำ
-

งบ
มูลนิธิ




-

-

-

๔๕๙,๘๐๐

-

-



-

-

-

๑๓๕,๐๐๐

-

-



-

-

-

๑,๕๔๕,๐๐๐

-

-

๗. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. นักเรียน ร้อยละ ๘๕ ใช้ทักษะและความสามารถในการใช้ สังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ ตอบแบบสอบถาม
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สารวจความพึงพอใจ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๕ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
๓. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนานักเรียนรอบด้านเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
๔. โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพห้องเรียน อาคารเรียนสะอาด
ร่มรื่นปลอดภัย มีเครื่องเล่นสนาม และสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีและมีแหล่งเรียนรู้
๕. โรงเรี ย นมี ผ ลการด าเนิ น งานส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นบรรลุ
เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ปรั ช ญ าและจุ ด เน้ น ของต้ น แบ บ
ไทยรัฐวิทยา

เครื่องมือที่ใช้
แบ บ ป ร ะเมิ น ผ ล ก าร สั งเก ต
แบบประเมินพฤติกรรม
แบบสอบถาม
แบบสารวจความพึงพอใจ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและค่านิยมที่โรงเรียนกาหนด
(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียน
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายบงกช จันทร์พาหิรกิจ)
รองผู้อานวยการโรงเรียนฯ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมบูรณ์ เสาวคนธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

