
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ในการให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
1. การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 ด้วยส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ก ำหนดจัดประชุมแจ้งผู้บริหำรโรงเรียนกำรด ำเนิน
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ส ำนักเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 เพ่ือขยำยผลกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ในวันที่ 4 สิงหำคม 2563 
จ ำนวน 70 โรงเรียน 
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2. เลือกตั้งประธานนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 
 วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2563 ณ ใต้ถุนอำคำรเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 โดยมีรำยละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้ำงเสริมพฤติกรรมประชำธิปไตยทั้ง 3 ด้ำน คือ คำรวะรรม  สำมัคคีธรรม และปัญญำธรรมให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำล - ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยควำมเป็นผู้น ำ และเป็นผู้ตำมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม 
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นสมำชิกที่ดีในกลุ่ม และปฏิบัติตำมระเบียบของกลุ่มได้ดี มีควำมรับผิดชอบ กล้ำแสดงออก 

ตำมวิถีของประชำธิปไตย 
เป้าหมาย 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ      
                    1.1    นักเรียนชั้นอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 90 ด ำเนินตำมวิถีชีวิต ประชำธิปไตยท้ัง 3 
ด้ำน คือคำรวะรรม  สำมัคคีธรรม และปัญญำธรรม 

1.2 นักเรียนชั้นอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ  90  มีนิสัยควำมเป็นผู้น ำ และเป็นผู้ ตำมที่ดี 
เป็นที่ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม 

1.3 นักเรียนชั้นอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ  90  เป็นสมำชิกที่ดีในกลุ่ม และปฏิบัติ ตำม
ระเบียบของกลุ่มได้ดี มีควำมรับผิดชอบกล้ำแสดงออก ตำมวิถีของประชำธิปไตย 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

2.1 นักเรียนได้รับกำรส่งเสริม  และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องวิถีชีวิตประชำธิปไตย ทั้ง 3 
ด้ำน คือคำรวะรรม  สำมัคคีธรรม และปัญญำธรรม ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
  2.2 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นผู้น ำ และเป็นผู้ตำมที่ดี เป็นที่ยอมรับของสมำชิกในกลุ่ม 

        2.3 นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมำชิกท่ีดีในกลุ่ม และปฏิบัติตำมระเบียบของกลุ่มได้ดี มีควำมรับผิดชอบ
กล้ำแสดงออก ตำมวิถีของประชำธิปไตย 
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3. ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
 วันอังคำรที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนมหำธิคุณวิทยำ โดยมีรำยละเอียดกำรประชุม 
ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 1. กำรร่วมงำนเกษียณของ ผอ. ในอ ำเภอคลองหำด 
 2. ในวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2563 มีกำรจัดประชุม PLC เรื่อง Active Learning ที่โรงเรียนคลองหำดพิทยำ
คม 
 3. กำรสนองนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ซึ่งมี 3 จุดเน้น โดยให้เน้น
ภำษำอังกฤษ  
    3.1 อ่ำนเขียนต้องได้ 
    3.2 ภำษำอังกฤษต้องดี 
    3.3 ไอซีทีต้องเหนือชั้น 
 4. ให้เฝ้ำระวังเรื่องโรคโควิด 19 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 - 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 1. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
 2. ให้ครูน ำเสนอผลกำรปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 3. วันที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 1. นักเรียนที่ไม่ใส่หน้ำกำกอนำมัยมำโรงเรียน ให้ตัดคะแนนควำมประพฤติ และทำงโรงเรียนจะหำหน้ำกำก
อนำมัยมำให้ 
 2. สืบเนื่องจำกที่ไปอบรมที่โรงเรียนหนองแก ให้ครูและนักเรียนรับผิดชอบหนังสือเรียน ถ้ำหนังสือเรียนหำย
หรือช ำรุด นักเรียนต้องรับผิดชอบ 70% และครูรับผิดชอบ 30% เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบมำกข้ึน และให้
นักเรียนหัดท่องทุกวันในคำบเรียนสุดท้ำยหรือคำบลดเวลำเรียน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตำมที่เสนอ  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. ให้ปิดไฟในห้องเรียนและเวรตอนกลำงคืนให้ดูแลรอบบริเวณโรงเรียนด้วย 
 2. ห้ำมไม่ให้นักเรียนไปใกล้สระน้ ำ 
 3. ให้ตกแต่งต้นไม้ที่คิดว่ำจะเกิดอันตรำยกับนักเรียน 
 4. ให้นักเรียนที่น ำรถจักรยำนยนต์มำโรงเรียน สวมหมวกนิรภัยทุกคน 
 



 
 
 
 

 
  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 
ในการให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 
 



4. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
 วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหำคม พ.ศ. 2563 ณ ใต้ถุนอำคำรเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 โดยมีรำยละเอียด
กิจกรรม ดังนี้ 
 ด้วยส ำนักงำนงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนควำมมั่นคง และให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนเพื่อเร่งรัดกำรแก้ปัญหำยำเสพติดให้ครอบคลุมในมิติต่ำงๆ เช่นกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันปัญหำยำเสพติด กำรปรำบปรำมผู้กระท ำผิดโดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและกำรฟ้ืนฟูบ ำบัดรักษำ
ผู้ป่วยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติ 
 เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 โรงเรียนมหำธิคุณวิทยำจึงได้จัดกิจกรรม “กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019” โดยจัดกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 -3  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


