
๒๙๘ 
 

ชื่อโครงการ    บริษัทสร้างการด ีESM 
แผนงาน                      พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                                 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวนภาภรณ์  การไสว, นางวิภาภรณ์ สำราญภูมิ, 
   นายธวัชชัย  เครือศรี     
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ที่ ๑ ข้อ ๑              
สนองมาตรฐานการศึกษา  มฐ. ๑  
ระยะเวลาดำเนินการ   ๒o พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๒o กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์แห่งความเป็นชาติที่ยาวนาน ทุกคนในชาติ 
มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยของเรา ปัจจุบันพบว่าสังคมไทยต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หลาย
ประการ เช่น การรับเอาวัฒนธรรมและค่านิยมจากต่างชาติเข้ามาถือปฏิบัติ การขาดความรับผิดชอบใน
บทบาทหน้าที ่การขาดระเบียบวินัย การขาดความเคารพในกฎหมายบ้านเมือง การขาดความตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ จากสภาพปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ“บริษัทสร้างการดี”ขึ้นโดยได้นำหลัก 
ธรรมาภิบาล (Good Governance ) มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
และมุ่งเน้นสอนให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นบุคคลที่รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีและมีคุณค่าต่อสังคม
และประเทศชาติสืบต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เห็นความสำคัญและปฏิบัติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต มี 
คุณลักษณะ ๕ ประการของการเป็นนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

๒. เพื่อดำเนินงานตามกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี ที่ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ 
ดีงามด้านความสุจริต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
   นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน  ไดเ้ข้าร่วมโครงการบริษัทสร้างการดี 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนมีความรู้และตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต 
   - มีกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
 
  



๒๙๙ 
 

4.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 
  ๑. สร้างความรู้ และความเข้าใจกับครูและบุคลากร  ในการนำหลักธรรมาภิบาลไปบูรณาการกับ   
    เนื้อหาสาระในหลักสูตร ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๒. จัดตั้ง “บริษัทสร้างการดี”ตามโครงการเพ่ือให้นักเรียนได้กระทำตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
     ขั้นตอนการดำเนินการ 
ขั้นเตรียมการ 
  ๑. ประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะครู  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการจัดต้ัง
บริษัทสร้างการด ีให้กับนักเรียน โดยนำหลักธรรมาภิบาลไปร่วมบูรณาการ  
  ๒. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหาของโรงเรียน เพ่ือจัดตั้งบริษัทสร้างการดีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามนักเรียนโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ 
ขั้นดำเนินการ 

๑. ประชาสัมพันธ์ถึงวัตถุประสงค์  รูปแบบ การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี ให้นักเรียนในโรงเรียน
เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญ 

๒. รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจในการทำงานเป็นคณะกรรมการดำเนินงานของบริษัท 
๓.  ดำเนินงาน “บริษัทสร้างการดี” ทีมุ่่งเน้นการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและการนำหลัก 

ธรรมาภิบาลมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและสู่ชุมชน  ดังนี้ 
กิจกรรม /ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

   รายละเอียดการใช้งบประมาณ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ขั้นเตรียม 
๑. เสนอโครงการ/ กิจกรรมเพ่ือ
ขออนุมัติโครงการ 
๒. ประชุม/ วางแผนการ
ดำเนินงาน เพ่ือชี้แจงให้คณะครู 
และนักเรียนในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษได้รับทราบ 
ขั้นดำเนินการ 
๑. กำหนดระเบียบ  ข้อตกลง
ของบริษัทสร้างการดี  
๒. รับสมัครนักเรียนที่มีความ
สนใจในการดำเนินงาน และ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท
สร้างการดี โดยมีผู้อำนวยการ
โรงเรียนและครูเป็นที่ปรึกษา
ของบริษัท 
๓.ดำเนินกิจกรรมของบริษัท
สร้างการดี ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๒o พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
๒o  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



๓๐๐ 
 

 ขั้นสรุปและประเมินผล 
๑. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๒๒ กรกฎาคม – ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 
๑๗ กุมภาพันธ์ - ๒o 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

 
 
ขั้นติดตามประเมิน 
 ๑. ประเมินจากพฤติกรรมของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะ ๕ 
ประการ ของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
 ๒. ประเมินจากผลสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทสร้างการดี  ที่เน้นกิจกรรมที่ปลูกฝังนักเรียนให้
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ๕ ประการของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 
                
ขั้นรายงานผล 
 ๑. จัดทำแบบประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. สรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่ม  นำเสนอ  ผู้บริหาร และคณะครูในที่ประชุม 
 
5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ๒o,ooo บาท) 
 โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว               -        บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนรายหัว      -        บาท 
 5.3  เงินรายได้สถานศึกษา           ๒o,ooo    บาท 
    

 

 กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมาย
เหตุ งบบุคคลากร งบดำเนินการ งบลงทุน 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการจัด 
กิจกรรมของโครงการ
บริษัทสร้างการดี 

- ๑๗,ooo - 
๒o พ.ค. ๖๒ 

- 
     ๒o ก.พ. ๖๓ 

 

๒. ป้ายไวนิล - ๑,๐๐๐  
๓. อาหาร เครื่องดื่มในวัน

จัดแสดงโครงการ 
- ๒,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น - ๒o,ooo -   
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ  ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
  



๓๐๑ 
 

6. การวัดผลและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติ
ตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะ ๕ 
ประการ ของนักเรียน โรงเรียน
สุจริต 

1.  การใช้แบบสอบถาม 
2. การใช้แบบสังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสอบถาม 
2.แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.ผลสำเร็จของการดำเนินงาน
ของบริษัทสร้างการดี  ที่เน้น
กิจกรรมที่ปลูกฝังนักเรียนให้เป็น
ผู้มีคุณสมบัติ ๕ ประการของ
นักเรียนโรงเรียนสุจริต 
                

1.การใช้แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และมี 
  คุณสมบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการ  ของนักเรียนโรงเรียนสุจริต 

๒. โรงเรียนมีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับ  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน 
………………………………………………………………….. 

 
 
 (ลงชื่อ)                                  ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ)                               ผู้เสนอโครงการ 
         (  นางสาวนภาภรณ์  การไสว)       (  นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร  ) 
   ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย     ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                       (  นายจำลอง  นามบุญลือ  ) 

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                    ผู้อนุมัติโครงการ 

 (  นายสุชาติ  แวงโสธรณ์  ) 
   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 

 


