
 

 

  



 

ค ำน ำ 

        โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งทางโรงเรียน
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตโครงการ
ที่ปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนแนวความคิดของบุคลากรในสถานศึกษาที่เก่ียวข้อง สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักแบ่งปัน การมีจิตสาธารณะให้สอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของภาครัฐ 

           ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผลตามโครงการภายใต้โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

     วัชรพงษ์  ผาขาวบวช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

10 

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
-เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
(โรงเรียนสุจริต) 
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๑ 
 

      ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ที่ตั้งเลขท่ี ๓๑๒  หมู่ ๕  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  โทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๖๐๖๘  โทรสาร ๐๔๒-๑๓๖๐๖๘  e-mail : 
dongyenpit@hotmail.comเว็บไซต์ www.dongyenpit.ac.thเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อท่ี ๓๕ ไร่  ๒๐ 
 ตารางวาเขตพ้ืนที่บริการ ๘ หมู่บ้าน  ได้แก่ต าบล  ดงเย็น  จ านวน  ๘  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   หมู่ที่ ๑  บ้านดงเย็น     หมู่ที่ ๒  บ้านป่าเป้า 
   หมู่ที่ ๓  บ้านดงแสนสุข  หมู่ที่ ๔  บ้านดงสง่า 
   หมู่ที่ ๕  บ้านดงสวรรค์  หมู่ที่ ๖  บ้านป่าเป้าน้อย 
   หมู่ที่ ๗  บ้านโนนชัยศิลป์  หมู่ที่ ๘  บ้านป่าเป้าทอง 
๒.  ประวัติควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับต าบล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งขึ้น
ด้วยความต้องการของชุมชนตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที ่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๙  ซึ่งเปิดเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๙ มีนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน  ๕๐ คน  มีสภาต าบลเป็นผู้ด าเนินการ  โดย
มีนายวิจิตร  ค าสีลา ผู้ใหญ่บ้าน  นายประวัติ  แก้ววิเชียร ครูใหญ่โรงเรียนชุมชนดงเย็น ให้ความช่วยเหลือ
ด าเนินการ  นายชาญ  สร่างนิทร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ให้ค าปรึกษาแนะน า  สนับสนุน  และ
ได้รับงบประมาณจัดตั้งจาก 
 ๑. นางมาลา  วรรณราม  บริจาคที่ดินจ านวน  ๑๘ ไร่  มูลค่า ๑๔,๐๐๐ บาท 
 ๒. ราษฎรบ้านดงเย็น บริจาคสมทบทุนสร้างอาคารเรียนและค่าท่ีดินเพิ่มเติมจ านวน ๑๗ ไร่ ๒๐ ตาราง
วา มูลค่า  ๓๔,๐๐๐ บาท 
 ๓. คณะกรรมการสภาต าบลดงเย็นขออนุมัติเงิน พ.บ.ข. ปี ๒๕๑๙เพ่ือสร้างอาคารเรียน จ านวน ๗ 
ห้องเรียน  มูลค่า  ๑๔,๐๐๐บาท 
 ๔. ผู้มีจิตศรัทธาในอ าเภอบ้านดุง บริจาคโต๊ะ เก้าอ้ี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท โรงเรียนได้ท าพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยมีนายประเสริฐ  บรรลศุิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน 
 ๕. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจ านวน ๑ หลังงบประมาณ 
๗๐,๐๐๐ บาท 

๖. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ๑๐๖ ต งบประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๘. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๒ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ บาท 
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๒ 
 

 ๑๐. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานเกษตรกรรม งบประมาณ 
๖๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๑. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๓ งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ 
บาท 
 ๑๒. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๔ งบประมาณ ๒๐๘,๐๐๐ 
บาท 
 ๑๓. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๔. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๕ งบประมาณ ๒๑๘,๐๐๐ 
บาท 
 ๑๕. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ CS ๒๐๘ A   (มพช.๒/๓) 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๖. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 
๔๓๔,๓๐๐ บาท 
 ๑๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม งบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๘. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียนจ านวน  ๕ หลัง ราคาหลังละ 
๘๐,๐๐๐  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๑๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๖งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๒๐.เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๓ ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักการภารโรง งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ 
บาท 
 ๒๑. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู หลังที่ ๗ งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ 
บาท 
 ๒๒.เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล. 
งบประมาณ ๘,๑๙๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๓. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๗ ได้งบประมาณก่อสร้างรั้วลวดหนาม งบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๔. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้งบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน แบบ ฝ.๓๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ 
บาท 
 ๒๕. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๔๒ ล. งบประมาณ 
๒๐,๑๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๒๖. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม มาตรฐาน ๖  ที่นั่ง/๒๗ งบประมาณ 
๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๒๗. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ๑๐๐/๒๗  
งบประมาณ ๓,๘๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๒๘. เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและชาวบ้าน ได้บริจาคเงินผ้าป่า
สมทบทุนก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐ บาท 



๓ 
 

 ๒๙. เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มอบวัสดุ อุปกรณ์ ห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ ( E – Classroom ) จ านวน ๑ ชุด  
 ๓๐. เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๑  บริษัทอินแย๊บซอย จ ากัด ปุ๋ยตราคนหัวป่า มอบสนามบาสเกตบอล
,สนามวอลเลย์บอล และสนามตะกร้อ มูลค่า จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา 
                                 แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 
 
 
อำณำเขต 
 ทิศเหนือ  จรดถนนสายบ้านดุง– อ.สว่างแดนดิน 
 ทิศใต้     จรดที่ดินสาธารณะหมู่บ้าน 
 ทิศตะวันออก  จรดที่นานายเขียน  วรรณราม 
 ทิศตะวันตก  จรดถนนเข้าสู่หมู่บ้านดงสวรรค์  ดงสง่า  ดงเย็น 
ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๕  บ้านดงสวรรค์  ต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  รหสัไปรษณีย์ ๔๑๑๙๐
ระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี  ๘๗  กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอบ้านดุง  ๒๔  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอ 
สว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ๒๐  กิโลเมตร 
  
สัญลักษณ์โรงเรียนดงเย็นพิทยำคำร 
 ปรัชญำโรงเรียน  ขันติ  หิตะ  สุขำวหำ 
     ความอดทนน ามาซึ่งประโยชน์สุข 
 คติพจน์   ศึกษาดี  มีวินัย  ใจกล้า  สามัคคี 
 อักษรย่อ   ด.พ. 
 ชีวทัศน์ของโรงเรียน  ลูกหลานหลวงปู่พรหม  ชื่นชมล าน้ าสงคราม  
     คนงามฟ้าเหลือง  เรืองรองรสพระธรรม 
 สีประจ ำโรงเรียน ฟ้ำ- เหลือง 

 
สีฟ้า  หมายถึง  ความมีระเบียบวินัย 
สีเหลือง  หมายถึง  ความมีคุณธรรม  ความสามัคคี 
อัตลักษณ์โรงเรียน ไหว้สวย  รวยยิ้ม  อ่ิมบุญ 
เอกลักษณ์โรงเรียน มีคุณธรรม  น าความรู้ 
 
 

 

 

 

 

 



๔ 
 

๓.  ข้อมูลผู้บริหำร 
 
 
 
 
 
 
     
 
๔.  ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔  ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 ๑)  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น ๓๑๐ คน(ข้อมูลจากระบบ DMC ๒๕๖๔) 
 ๒)  จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  ๓๑๐   คน   
 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวนห้อง 

(ห้อง) 
จ ำนวนนักเรียน (คน) อัตรำส่วนนักเรียนเฉลี่ย 

ชำย หญิง รวม ต่อห้อง 

ม.๑ ๒ ๓๕ ๓๕ ๗๐ ๓๕ 

ม.๒ ๒ ๓๕ ๓๐ ๖๕ ๓๒ 

ม.๓ ๒ ๒๙ ๓๖ ๖๕ ๓๒ 

ม.๔ ๒ ๑๑ ๒๖ ๓๗ ๑๘ 

ม.๕ ๒ ๑๕ ๑๙ ๓๔ ๑๗ 

ม.๖ ๒ ๕ ๓๔ ๓๙ ๑๙ 

รวม ๑๒ ๑๓๐ ๑๘๐ ๓๑๐  

 ๓)จ านวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   ๓๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๔)  จ านวนนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ๒๙๕  คน   
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒ 
 ๕)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  -  คน  คิดเป็นร้อยละ - 
 ๖)  จ านวนนักเรียนมีภาวะโภชนาการ   ๓๑๐  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๗)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๘)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๙)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน  -   คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๑๐) สถิติการขาดเรียน    ๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๓.๒๓  ต่อเดือน 
 ๑๑) จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 ๑๒) จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓  จ านวน  ๘๐  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๘๕ 

 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ:วิทยฐานะ ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยธวัชชัย  โสมำสวน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน   
โทรศัพท์ ๐๙๘-๑๔๗๑๙๓๙  e-mail : hawatchai.somasuan@gmail.com 
 



๕ 
 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๓๗  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๕ 
 ๑๓) อัตราส่วนครู  :  นักเรียน   = ๑: ๑๕ 
 ๑๔) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี -นาฎศิลป์  วรรณคดีและนันทนาการ ๓๑๐   คน 
คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๑๕) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  ๓๑๐   คน   
คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐ 
 ๑๖) จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน ๓๐๐   คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๖.๘ 
 ๑๗) จ านวนนักเรียนที่ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ  ๓๑๐ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  คน 
 ๑๘) จ านวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สม่ าเสมอจ านวน   ๒๘๕ คน   คิดเป็นร้อยละ  ๙๑.๙๓ 
 ๑๙) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านกระบวนการคิดวิเคราะห์ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ๒๘๐  คน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๐.๓๒ 
 ๒๐) จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพ่ือสังคมและพัฒนาประโยชน์ตามความสามารถตามที่
ก าหนดในหลักสูตรสถานศึกษา  ๓๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๒๑) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านสมรรถนะตามที่ก าหนดในหลักสูตร
สถานศึกษาจ านวน  ๒๙๐  คน  คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๕ 
 ๒๒) จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดใน
หลักสูตรสถานศึกษา  ๓๑๐   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 
๕.  ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ครูประจ ำกำร 

ที ่ ชื่อ -สกุล 
 

อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง 

/วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
๑ นายวัชรพงษ์  ผาขาวบวช ๖๐ ๓๘ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป ์ การงานอาชพี ๓๐ 

๒ นายเพิ่มสิน  สกุลธรรม ๖๐ ๓๔ ครูช านาญการ ศษ.บ. เคมี เคมี ๖ 
๓ นางทวีรัตน์  ภวภูตานนท์ ๕๗ ๓๒ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓๐ 
๔ นางจินตนา  หัสดร ๕๗ ๓๐ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา ๓๐ 
๕ นายมานะ  เมฆศร ี ๕๘ ๓๑ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๑๘ 
๖ นายวสันต์  เมิกข่วง ๕๔ ๒๘ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ธุรกิจศึกษา การงานอาชพี ๓๐ 
๗ นายปรีชาชัย  เอี้ยงลักขะ ๕๖ ๒๗ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตรี ๑๘ 
๘ นางมนตรีรตัน์แดงเหลือง ๕๕ ๒๗ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๓๐ 
๙ นางเพชรยุภาสรุิยะกาญจน ์ ๔๙ ๒๗ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ๒๔ 

๑๐ นางปรียนันท์  ดวงแก้ว ๕๙ ๓๔ ครูช านาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๖ 
๑๑ นายมกรธวัชสรุิยะกาญจน ์ ๔๙ ๒๖ ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ๒๔ 
๑๒ นางกรรณิการ์เอี้ยงลักขะ ๔๙ ๒๔ ครูช านาญการพิเศษ กศ.บ. เคมี ชีววิทยา ๒๔ 



๖ 
 

 
(ต่อ) 

 
พนักงำนรำชกำร 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก 
สอนวิชำ/ 

ชั้น 
จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวจิตรตา  หล้าษา ๔๒ ๑๘ ค.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ การงานอาชีพ สพม.๒๐ 

ครูอัตรำจ้ำง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อำย ุ
ประสบกำรณ์ 
กำรสอน(ป)ี 

วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ จ้ำงด้วยเงิน 

๑ นางสาวสุนันต์  รุ่งภเูขียว ๔๒ ๑๘ ค.บ. นาฏศิลป ์ นาฏศิลป ์ สพม.๒๐ 
 
จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  ๒๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด  -  คน  คิดเป็นร้อยละ  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ -สกุล 
 

อำย ุ
อำยุ

รำชกำร 
ต ำแหน่ง 

/วิทยฐำนะ 
วุฒิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชัน้ 

จ ำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

กำรพัฒนำ/ปี 
๑๓ นางสาวศิโรรัศมิ์   ขุราษ ี ๔๖ ๒๔ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. นาฏศิลป ์ ดนตรี-นาฏศิลป ์ ๒๔ 

๑๔ นายนุกูล  โคมทอง ๔๖ ๑๗ ครูช านาญการ วท.บ. วิทย์ฯกีฬา พลศึกษา ๓๐ 

๑๕ นางสาววิภาวดี แสงสายภักด ี ๓๙ ๑๓ ครูช านาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๓๐ 

๑๖ นายจ ารอง แดงเหลือง ๔๖ ๙ ครูช านาญการ ค.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๑๖ 

๑๗ นายธานินทร์  บ ารุงภักด ี ๓๖ ๘ คร ู ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ๓๐ 

๑๘ นางสาวปิยภรณ์   ศิรมิา ๓๔ ๘ ครูช านาญการ ศษ.บ. คณิตศาสตร์ศกึษา คณิตศาสตร ์ ๓๐ 

๑๙ นายนิกร ค าแสนกลุ ๓๓ ๗ คร ู ค.บ. ดนตรีศึกษา ดนตร ี ๒๔ 

๒๐ นายคุณาวุฒิ สิงห์ทอง ๓๙ ๗ ครูช านาญการ ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์ สังคมศึกษา ๓๐ 

๒๑ นางสาวมัณทนา  ผาใต ้ ๓๕ ๖ ครูช านาญการ ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศึกษา ๓๐ 



๗ 
 

๖.  ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
 อาคารเรียนจ านวน  ๔  หลัง  อาคารประกอบจ านวน  ๑๖หลัง 

ที ่ อาคารเรียน  อาคารประกอบ จ านวน 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 

อาคารเรียนแบบ๔๒๔ ล 
อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล 
อาคารเรียนแบบ ๑๐๖ ต 
อาคารเรียนแบบ CH ๒๐๖ 
อาคารอุตสาหกรรม 
อาคารอเนกประสงค์ 
โรงอาหาร 
บ้านพักครู 
บ้านพักนักการภารโรง 
ห้องน้ าห้องส้วม 
หอถังน้ าประปา 

๑  หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๓หลัง 
๑  หลัง 
๑  หลัง 
๗ หลัง 
๑  หลัง 
๒  ชุด 
๑  ชุด 

 
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ  ได้แก่ 

 สนามฟุตบอล 
 สนามบาสเก็ตบอล 
 สนามวอลเลย์บอล 
 สนามตะกร้อ 
 สนามเปตอง 
 พ้ืนที่ท าแปลงเกษตร 
 สระเก็บน้ า 

๗.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน 
 ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะล้อมรอบด้วยทุ่งนาและมีบ้านเรือนประมาณ ๑,๕๑๕ หลัง  
 ชุมชนมีประชากรประมาณ ๖,๘๘๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  องค์บริหารส่วนต าบลดงเย็น  
อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป  คือ  วัดประสิทธิธรรม , ค าชะโนด 
 ๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  อาชีพหลัก  คือ  เกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี  ๕๐,๐๐๐  บาท จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  คน 
 ๓)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โอกาส (Opportunities) 
 -  ชุมชนมีความเข้มแข็งและพร้อมต่อการให้การสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน 
 -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 



๘ 
 

 -  รัฐบาลจัดสรรงบประมาณโครงการเรียนฟรี ๑๕ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 ข้อจ ากัด/อุปสรรค(Threats) 
 -  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากโรงเรียนในทุกด้าน 
 -  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากไปประกอบอาชีพยังต่างถ่ิน  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย  ท าให้
มีปัญหาช่องว่างระหว่างวัย  ขาดผู้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนค่อนข้างต่ า 
 -  โรงเรียนตั้งอยู่ห่างชุมชน  ไม่มีรถประจ าทางผ่าน การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
ต้องอาศัยรถจ้างเหมา ท าให้อัตราค่ารถสูงเป็นพิเศษ  ซึ่งเป็นปัญหาของผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างมาก 
 -  งบประมาณท่ีรัฐบาลสนับสนุนด้านปัจจัยพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 
 -  ความเจริญทางเทคโนโลยีท าให้นักเรียนหลงใหลและบริโภคในทางที่ผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
  



๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
              แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

      แผนปฏิบัติการโครงสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบ ทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 2.จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้กรอบแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
 3.เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 5.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ดอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามแผนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 6. โรงเรียนด าเนินการตามแผนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับความเห็นชอบ 
 7.โรงเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานีตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลูกฝังให้ครู นักเรียนและบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ซึ่งได้แก ่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานศึกษา ชุมชน สังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตได้แก่บริษัท
สร้างการดีกิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครูและ
ผู้บริหาร กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน)ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาป้องกันการทุจริตเชิงรุกของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ได้เข้าร่วม
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานีออนไลน์ (Online) 
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ส่วนที่ 3 
                                            ผลการด าเนินงาน 
 
 โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ได้ด าเนินงานตาม
ภารกิจแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือขับเคลื่อนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกและโครงการยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ยังอยู่ในห้วงด าเนินการ ซึ่งมี
กิจกรรมด าเนินการดังนี้ 
 1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  งบประมาณ  2,000 บาท 
 2.การขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต)  งบประมาณ  10,000 บาท 
 3.กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
 -ประชุมชี้แจงแนวการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา งบประมาณ 2,000 บาท 
         - การประเมิน ITA ประชุมเพ่ือยกระดับการประเมิน ITA 2563 งบประมาณ 10,000 บาท 
 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
แผนงาน การบริหารงานทั่วไป 
ลักษณะงาน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวัชรพงษ์  ผาขาวบวช 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่2 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที2่ 
ระยะเวลา พฤษภาคม  2563 – มีนาคม    2564 
1. หลักการและเหตุผล 

     เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น2012  อยูในอันดับที่ 88  จาก 176 
ประเทศทั่วโลกและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษา“โรงเรียนสุจริต”เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ 
กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสา และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์  

ดังนั้น โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี มีความ
ตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความสุจริต  
2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์ อยู่อย่าง

พอเพียง  มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
3. เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหาร นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. นักเรียน ร้อยละ90  มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ 

2. นักเรียน ร้อยละ90 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียน ร้อยละ90 มีความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียน ร้อยละ90 มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. นักเรียน ร้อยละ90 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวม  
6. นักเรียน ร้อยละ90 มีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญา

ไทยและด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ90 มีความพึงพอใจในการด าเนินโครงการของโรงเรียน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
โครงการนี้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  จ านวน 310 คน 

4. วิธีการด าเนินการ 

วัน เดือน ปี ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
14 

พ.ค.2563 
การวางแผน(Planning) 1. น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 

2. จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอบข่ายการท างาน และจัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

นายวัชรพงษ์  ผาขาวบวช 
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15 พ.ค. 63 – 
31 มี.ค.64 

การด าเนินงาน (Doing) 1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง 
1.1 กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝังความ
สุจริต 
1.2 สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 กิจกรรมจิตอาสา 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมความดี 

2. จัดกิจกรรมป้องกัน 
    2.1 สภานักเรียน 
3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.1 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริตใน
การเลือกตั้ง 
3.2 เสียงตามสายในโรงเรียนและ
ชุมชน 

 

 

 

(ต่อ) 

วัน เดือน ปี ขั้นตอน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
28 ก.พ.64 ตรวจสอบ ติดตาม/

ประเมินผล (Check) 
รายงานผลผู้บริหารทราบ นายวัชพงษ์ ผาขาวบวช 

31 มี.ค.64 ปรับปรุงพัฒนา(Action) ประชุมเพ่ือสรุปผลงานและน า
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 

คณะครูทุกคน 

5.กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
กิจกรรม/ขั้นตอน 

ระยะเวลาด าเนินการปีการศึกษา 2563 
ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 

ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 
เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. 

1.ขั้นเตรียมการ     
2.ขั้นด าเนินการ     
3.ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

    

4.ติดตาม ก ากับ นิเทศ     
5.ขั้นสรุปผล     
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6. งบประมาณ  งบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาจากโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร จ านวน  10,000   บาท 
รายละเอียดประมาณการใช้งบประมาณรายกิจกรรม 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ คน/หน่วย วัน/หน่วย จ านวน
เงิน/หน่วย 

รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

ใช้ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
1. จัดกิจกรรมปลูกฝัง 

1.1 กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝังความสุจริต 
1.2 สร้างรายได้จากแหล่งเรียนรู้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 กิจกรรมจิตอาสา 
1.4 กิจกรรมส่งเสริมความดี 

2. จัดกิจกรรมป้องกัน 
    2.1 สภานักเรียน 
3. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนชุมชน 
3.1 เดินรณรงค์ส่งเสริมความสุจริตในการ
เลือกตั้ง 
3.2 เสียงตามสายในโรงเรียนและชุมชน 

    
 
 
 
 
 
 

สรุปรวม    10,000 
 

7. สถานที ่ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ต.ดงเย็น อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี 

 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารจัด
กิจกรรมคุณธรรมปลูกฝัง 
กิจกรรมป้อง และกิจกรรม
เคลื่อนที่ชุมชน 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

2.ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนา 

- สังเกต 
- สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 

3.ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะ 5 ประการตามที่  
สพฐ..ก าหนด 

ส ารวจจ านวนนักเรียน -แบบส ารวจรายการ 

4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ส ารวจ/สอบถามความพึงพอใจ -แบบส ารวจความพึงพอใจ 

9. การประเมินผล / เครื่องมือ 



๑๔ 
 

 9.1 แบบสังเกต 
 9.2 แบบสอบถาม 
 9.3 แบบส ารวจรายการ 
 9.4 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามท่ี สพฐ.ก าหนด 

 11.ข้อเสนอแนะ 

           จากการด าเนินการตามโครงการ / กิจกรรมในปีงบประมาณ 2563 พบว่าโครงการควรจะต้อง
ด าเนินการต่อไปอีกปีงบประมาณ 2564 เนื่องเป็นการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ 
การนิเทศ ก ากับติดตาม การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเพ่ือเป็นการสร้างคนดีที่ซื่อสัตย์ 
สุจริตให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


