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  เอกสารการขอรับการพิจารณาเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ  “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ” ประจ าปี
การศึกษา 2564  ส าหรับผู้บริหาร ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม ” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม และจริยธรรม     เอกสารฉบับนี้
น าเสนอผลการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานตามคุณธรรม 5 ข้อ ได้แก่ 
  1.  พอเพียง   2. กตัญญู  3. ซื่อสัตย์สุจริต  4.  ความรับผิดชอบ   5. อุดมการณ์คุณธรรม  พร้อมเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง  ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่น าเสนอนี้เกิดจากการปฏิบัติจริง ซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งใจมุ่งมั่น 
ขยันอดทน มีความเอาใจใส่ ท าหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ บนพื้นฐานของคุณธรรมน าชีวิต เพ่ือให้เกิดผลดี
กับนักเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน  ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ด ารงชีวิตได้ด้วยความสุข 
  ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา ที่ได้ให้ค าแนะน า ขอบคุณคณะครู บุคลากร  ผู้ปกครอง ชุมชน  ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสในการท างาน ท าหน้าที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคม    จะขอเป็นคนดี
ของสังคม ท าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ช่วยเหลือทุกคน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต
ต่อไป  และขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินผลงานของข้าพเจ้า
มา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
 
          นางชุติมา  กะริอุณะ 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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แบบเสนอขอรับกำรพิจำรณำเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ตอนที่  1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเภท     ครู      ผู้บริหารสถานศึกษา 
ชื่อ   นาย     นำง    นางสาว     ชุติมำ          นามสกุล     กะริอุณะ 
NAME    Mrs Chutima         SURNAME    Gari-una  
อำย ุ       52       ป ี
วิทยฐำนะ   ปฏิบัติการ    ช านาญการ       ช านาญการพิเศษ 
    เชี่ยวชาญ   เชี่ยวชาญพิเศษ 
วุฒิกำรศึกษำสูงสุด   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี        ปริญญาโท       ปริญญาเอก 
สถำนที่ปฏิบัติงำน โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เลขที่ ......-….หมู่  7,8  บ้านหนองคลอง   ต าบล ป่ามะนาว   อ าเภอ บ้านฝาง   จังหวัด ขอนแก่น            
รหัสไปรษณีย ์   40270    โทรศัพท์  063-3989395   E-mail :  chutima8195@gmail.com 
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 
เลขที่  888/187  หมู่ที่ 1  INIZIO  ถนนมะลิวัลย์  ต าบลบ้านทุ่ม  อ าเภอ เมือง   จังหวัด ขอนแก่น         
รหัสไปรษณีย ์ 40000  โทรศัพท์บ้าน    043-911501     โทรศัพท์เคลื่อนที่ 063-3989395 
 

ตอนที่ 2 ผลกำรประพฤติปฏิบัติตน และผลกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์เอกสำรและหลักฐำนอ้ำงอิง 
 

คุณธรรม กำรปฏิบัติตนกำรปฏิบัติงำน 
เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

1. พอเพียง ข้าพเจ้าปฏิบัติตนอยู่ในความพอเพียง โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ประยุกต์ใช้ในการท างาน ยึดหลักพอประมาณ มีเหตุผล 
และมีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 
1.1 ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ข้าพเจ้า
รู้จักการใช้เงิน ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น  
รู้จักการเก็บออม ท าให้ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว มีเงินเก็บ 
ใช้ชีวิตง่าย ๆ กินง่าย อยู่ง่าย ปลูกผักกินเอง ท าบันทึก
การใช้จ่าย และได้ท าเป็นแบบอย่างให้กับทุกคน  สอน
ลูกหลานให้ใช้ชีวิตด้วยความพอเพียง และได้รับความ
ไว้วางใจจากอ าเภอบ้านฝางให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ
เกษตรกรในต าบลป่ามะนาว  เป็นวิทยำกรกำรสร้ำง
ทักษะอำชีพเกษตรฯ วิทยำกรหมู่บ้ำนรักษำศีล 5 
วิทยำกรโครงกำรไทยนิยมยั่งยืน ให้ความรู้เรื่องปัญหา
ยาเสพติด และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ศาสตร์
พระราชา  หลักการทรงงาน 23 ประการ ความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตยไทยนิยม   ความรู้เรื่องสิทธิ หน้าที่ รู้
กฎหมาย  กลไกการบริหารราชการ ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 4 เวที รวมทั้งหมด 36 เวที ใช้เวลา 4 เดือน 

- สลิปเงินเดือน 
- ใบเสร็จสหกรณ์ 
- บัญชีเงินฝาก 
- ค าสั่งวิทยากร
โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 
- ภาพกิจกรรมการ
ใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 
- ภาพการเป็น
วิทยากรให้ความรู้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- การเป็นวิทยากร
เรื่องการแก้ปัญหา
ยาเสพติด 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
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คุณธรรม กำรปฏิบัติตนกำรปฏิบัติงำน 
เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

 1.2 ละเว้นจำกอบำยมุขและสิ่งเสพติด ข้าพเจ้าไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ดื่ม ไม่ซื้อ
หวย และได้น าพาคณะครู นักเรียน ชุมชน ด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และได้รับรางวัลโล่เสมา ป.ป.ส. 
ระดับดีเด่นในปี 2557  ระดับทอง ในปี 2559  และ ระดับ
เงินในปีการศึกษา 2561 และรางวัล MOE AWARDS สาขา
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ได้รับ
รางวัลจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น เป็นบุคคลผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจ าปี 2562 
และน าคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการครูดีไม่มีอบายมุข  
โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิก
เหล้า คณะครูนักเรียนทุกคนได้รับเกียรติบัตร ข้าพเจ้าได้รับ
เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปี 2560-2561 และโล่ครูดีไม่
มีอบายมุข ปี 2563 รับเกียรติบัตรเป็นผู้บริหารไม่ดื่มเหล้า
เบียร์ มีความตั้งใจช่วยให้นักเรียนพ้นภัยจากเหล้า เบียร์ 
จากโครงการโรงเรียนค าพ่อสอน   

- โล่เสมา ป.ป.ส.
ระดับดีเด่น  
- โล่เสมา ป.ป.ส.
ระดับทอง 
- เกียรติบัตร เสมา 
ป.ป.ส.ระดับเงิน 
- เกียรติบัตร MOE 
AWARDS 
- เกียรติบัตรบุคคล
ผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ดีเด่น ระดับจังหวัด 
- โล่ครูดีไม่มี
อบายมุข 
- เกียรติบัตรครูดีไม่
มีอบายมุข ครู ผอ. 

 

 1.3  กำรใช้ทรัพยำกรส่วนรวมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ 
ข้าพเจ้าตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากรส่วนรวมให้คุ้มค่า
เสมอ เริ่มที่ตนเองใช้ทุกอย่างด้วยความประหยัดและคุ้มค่า 
ใช้ไฟฟ้า น้ าอย่างประหยัด ทั้งที่บ้านและที่ท างาน และที่
สาธารณะทุกที่ ทุกครั้งที่ประชุมจะบอกคณะครูเสมอเรื่อง
การประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้าของโรงเรียน สร้างความ
ตระหนักให้ครู นักเรียน การจัดการขยะให้ปลอดภัย การท า
ปุ๋ยจากใบไม้ โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ในชุมชน  
การใช้กระดาษ 2 หน้า การใช้แก้วน้ าส่วนตัว  การใช้ถุงผ้า 
การให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการใช้ของส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า 

- โครงการคัดแยก
ขยะ 
- ค่าไฟฟ้า ค่าน้ า
ลดลง  
- ภาพกิจกรรม 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
 

 

 1.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำนและสังคม 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับทุกคน ให้ความรักความจริงใจกับ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  นักเรียน  ชุมชน ให้ความ
ช่วยเหลือทุกครั้ง ให้ความส าคัญ เช่น วันเกิด เมื่อไม่สบาย
ถามไถ่ เยี่ยมเยือน  เข้าร่วมงานกับชุมชนสม่ าเสมอ ให้
เกียรติกับทุกคน พูดคุยให้ก าลังใจ ร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ เป็นที่พ่ึงของทุกคนได้ทั้งญาติ และ
คนในชุมชนทุกคน 

- ภาพกิจกรรม 
- การให้ความ
ช่วยเหลือ 
- การเยี่ยมไข้ 
- การร่วมงาน
ชุมชน 
- มอบของขวัญ 
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คุณธรรม กำรปฏิบัติตนกำรปฏิบัติงำน 
เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

 1.5 ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงำน และสังคมด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงสม่ ำเสมอ ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
ร่วมงาน และสังคมเสมอ ได้ร่วมเป็นสมาชิกกาชาดจังหวัด
ขอนแก่น ได้ช่วยเหลืองานสังคมในทุก ๆ ด้าน งานรับ-ส่ง
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์หลายครั้ง ท างานให้จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ญาติมิตร 
ทั้งเรื่องเงิน และอ่ืน ๆ ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือสังคม ทั้ง
งานวัด งานโรงเรียน งานหมู่บ้าน งานบุญส่วนตัวต่าง ๆ 
ด้วยความเต็มใจเสมอ 

- เกียรติบัตร
สภากาชาดไทย 
-เกียรติบัตรการ
ร่วมงานต่าง ๆ 
- ภาพกิจกรรม 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
-ใบอนุโมทนาบัตร 
- ใบบริจาคทุน 

 

 1.6 เป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้าพเจ้าเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ ในการเป็นผู้น า และผู้ตาม แสดงออกด้วย
ความถูกต้อง กล้าการตัดสินใจในบทบาทที่เป็นผู้น า 
ปฏิบัติงานในบทบาทผู้ตาม และตั้งใจท าหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่น ขยันอดทน  เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และชุมชน 

- ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานในระดับ
ต่าง ๆ 
-หนึ่งแสนครูดี 
- ภาพกิจกรรมการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 

 

2. กตัญญู ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี กตัญญู 
หมายถึง รู้คุณ ระลึกคุณของผู้มีพระคุณ กตเวที หมายถึง 
การตอบแทนบุญคุณ   
2.1 ดูแลบิดำมำรดำ ผู้มีพระคุณตำมก ำลังควำมสำมำรถ
เหมำะสมแก่ฐำนะ   ข้าพเจ้าได้น าหลักความกตัญญูมา
ปฏิบัติตนและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบิดามารดา และ
ผู้มีพระคุณเสมอ เมื่อครั้งพ่อแม่มีชีวิต ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี 
ตั้งใจเรียนหนังสือ ท างานทุกอย่างช่วยพ่อแม่ และหาเงิน
เรียนหนังสือเพ่ือแบ่งเบาภาระ ไม่เคยท าให้พ่อแม่เสียใจ 
เมื่อท างานได้ตอบแทนบุญคุณท่าน ดูแลเวลาเจ็บป่วย พาไป
หาหมอทุกครั้ง มอบเงินให้ใช้ตลอด เมื่อแรกท างานได้มอบ
เงินให้ครั้งละ 50,000 บาท หลายครั้ง และเมื่อข้าพเจ้ามี
ครอบครัวก็ไม่เคยทอดทิ้ง ได้มอบเงินให้ทุกเดือน เดือนละ 
3,000  บาท และในโอกาสพิเศษก็จะมีเงิน มีอาหารดี ๆ มี
สิ่งของเสื้อผ้ามอบให้เสมอ ท าให้ได้รับค าชื่นชมจากพ่อแม่ 
และคนรอบข้างเสมอ แม่พูดตลอดว่า ไม่ไว้ใจให้ใครพาไป
หาหมอเหมือนลูกคนนี้ แม่สบายใจที่ลูกคนนี้พาไป 
คล่องแคล่วรวดเร็วในทุกเรื่อง และในวันนี้พ่อแม่ได้เสียชีวิต 
ก็ได้จัดการงานศพให้อย่างดี ท าบุญอุทิศให้อย่างสม่ าเสมอ 
วันนี้ได้แสดงความกตัญญูกับบ้านเกิด ได้กลับมาเป็น
ผู้อ านวยการที่โรงเรียนบ้านเกิด ไม่เคยอายที่จะบอกทุกคน 

- สอบถามจากคน
รอบข้าง ชาวบ้านที่
บ้านหนองคลอง
น้อย 
- สอบถามการส่ง
เงินให้แม่จากบุรุษ
ไปรษณีย์  
- ค ารับรองของคน
ในหมู่บ้าน 
- หนังสือการเป็น
วิทยากรหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 
- ภาพกิจกรรม 
- การโอนเงิน แต่ไม่
สามารถน ามาแสดง
ได้ 
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 ว่าเราเป็นเด็กบ้านนอก ด้วยความส านึกรักบ้านเกิดของ
ตนเองเสมอได้รับความไว้ใจให้เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม
ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของต าบลป่ามะนาวทุกปี 
และได้น าคุณธรรมเรื่องความกตัญญู มาให้ความรู้กับผู้เข้า
อบรม และในวันนี้ก็ไม่เคยลืมบุญคุณของทุกคนที่เคย
ช่วยเหลือ ญาติพี่น้องทุกคน ในตอนนี้ได้ดูแลน้องสาว ด้วย
การให้เงินใช้โดยไม่หวังผลตอบแทน เคยให้เป็นจ านวน 
150,000 บาท และให้อีกหลายหมื่นบาท โดยไม่ได้ทวงถาม
คืน และได้ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน ในเรื่องการเงิน โดยไม่ได้หวัง
ผลตอบแทน  มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอ่ืน ยิ่งให้ยิ่งได้ 

  

 2.2 มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ข้าพเจ้ามีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ร าลึกถึงบุญคุณและความส าคัญทั้ง 3 สถาบันเสมอ ท าบุญ
ตามหลักศาสนาทุกโอกาส ศรัทธาและปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนคณะครู นักเรียน คนรอบ
ข้างให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น าคณะครูร่วมพิธี
ส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง ทั้งใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน ท าหน้าที่จิตอาสาพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 และท า
หน้าที่ประชาชนจิตอาสามาตลอด พร้อมน าคณะครู 
นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของชุมชน ของอ าเภอเสมอมา 
ที่บ้าน ที่ห้องท างาน  โรงเรียน ได้ประดับธงแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันทั้ง 3  สถาบันเสมอมา ท าให้ได้รับ
รางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  

- ค าสั่งร่วมกิจกรรม 
- ภาพกิจกรรมการ
ท าบุญ  
- ภาพกิจกรรมพิธี
วันส าคัญต่าง ๆ 
- บัตรประชาชนจิต
อาสา 
- บัตรจิตอาสางาน
พระราชทานพิธี
ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพรัชกาลที่ 9  
- การประดับธง  
- โล่รางวัล MOE 
AWARDS 

 

 2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน
ร่วมงำน และบุคคลอ่ืนมีควำมกตัญญูรู้คุณองค์กร 
ข้าพเจ้าร่วมกับคณะครู นักเรียน ชุมชน จัดกิจกรรมท าบุญ
โรงเรียนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความ
กตัญญูรู้คุณต่อโรงเรียน ส่งเสริมและปลูกฝังให้ทุกคนมี
ความรัก สามัคคีในองค์กร ประกาศเจตนารมณ์องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ คุณธรรมเป้าหมาย พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต และได้รับเลือกจากจังหวัดขอนแก่น เป็น
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ เมื่อปี 2562 -  2564 แสดงความ
กตัญญูต่อชุมชน ต่อองค์กร ต่อผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน เช่น 
งานบุญต่าง ๆ งานรดน้ าด าหัววันสงกรานต์  บุญยอดห้วย  

- รางวัลองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
- ภาพกิจกรรม 
- การประกาศ
เจตนารมณ์องค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์กร
คุณธรรมต้นแบบ 
- งานบุญประเพณี
ของชุมชน 
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 2.4 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อน
ร่วมงำน และบุคคลอ่ืนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมใช้อย่ำงประหยัด
และคุ้มค้ำ ข้าพเจ้ารักในธรรมชาติ ร่วมกิจกรรมการปลูก
ต้นไม้โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน  กิจกรรม
จิตอาสา และน าคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับ
ชุมชนทุกปี ปลูกฝังให้ลูก คนในครอบครัว และคณะครู
นักเรียน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
ประหยัดน้ าไฟในโรงเรียน การใช้ถุงผ้า การใช้แก้วน้ า
ส่วนตัว การปลูกผัก จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
โรงเรียนทุกปี โครงการโรงเรียนค าพ่อสอน 

- เกียรติบัตรร่วม
ปลูกต้นไม้โครงการ
รวมใจไทยปลูก
ต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 
- ร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ของอ าเภอ 
- น าคณะครู
นักเรียนร่วม
กิจกรรมจิตอาสา
ปลูกต้นไม่ในชุมชน 

 

3. ซื่อสัตย์ 
สุจริต 

3.1 รักษำค ำพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง ข้าพเจ้าเป็นคนที่รักษา
ค าพูดเสมอ เมื่อพูดอะไร จะตั้งใจท าตามที่พูดให้ได้ และท า
ให้ดีที่สุด มีความตั้งใจและเชื่อในการท าดี ข้าพเจ้าจึงมุ่งม่ัน
ท าความดี ตั้งใจท างานท าประโยชน์ให้กับโรงเรียน  ชุมชน
และสังคมเสมอ ได้รับค าชื่นชมจากคนรอบข้าง ว่าเป็นคนที่
รักษาค าพูด  ไม่หลอกลวง โกหก เชื่อถือได้  

- การตั้งใจท างาน  
- การแสดงออก 
- สอบถามจากคน
รอบข้าง  
- การมีความ
รับผิดชอบ 

 

 3.2 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นจริง ข้าพเจ้ายึดหลักธรรม
ค าสอนในพุทธศาสนามาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต และการ
ท างาน พูดจริงท าจริง การให้ข้อมูลข้าพเจ้าจะตรวจสอบ
ความถูกต้องและเป็นจริงเสมอ ท างานด้วยความละเอียด
รอบคอบ ถ้าไม่ม่ันใจ  จะค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
จริง จะไม่ท างานแบบมักง่าย มีความละเอียดเชื่อถือได้ ท า
ให้ได้รับความไว้วางใจในการท างานหลาย ๆ อย่าง จากต้น
สังกัด  จากหน่วยงานระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล ชุมชน  

- ค าสั่งให้เป็น
คณะท างานใน
ระดับต่าง ๆ  
- สอบถามข้อมูล
จากคนรอบข้าง 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
 

 

 3.3 ปฏิบัติตนโดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง ละอำยและเกรง
กลัวต่อกำรกระท ำผิด ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความ
ถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิดเสมอมา ยึด
มั่นในกฎระเบียบ และกฎหมายของทางราชการตลอด ไม่
เคยท าผิดกฎระเบียบใด ๆ ไม่เคยท าผิดกฎจราจร ไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัย ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผ่านการ
อบรมหลักสูตรเครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบที่ได้อบรมเสมอมา   

- เกียรติบัตร 
- ภาพกิจกรรม 
- การไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัย 
- การไม่เคยท าผิด
กฎหมาย กฎจราจร 
 

 

 3.4 ปฏิบัติงำนโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ข้าพเจ้า
ท างานด้วยความเสียสละ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
หลักอยู่เสมอ ช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ท า
หน้าที่ประชาชนจิตอาสา  ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่อาสา
กัลยาณมิตร มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2563 และ
ปีการศึกษา 2564  ในระดับโซน 12  ร้อยแก่นสารสินธุ์ 

- บัตรประชาชน 
จิตอาสา 
- ค าสั่งอาสา
กัลยาณมิตร 
ปีการศึกษา 2563 
ปีการศึกษา 2564  
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 3.5 รักษำค ำพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อ่ืนเสมอ ข้าพเจ้าจะเป็นคนที่
รักษาค าพูดของตัวเองเสมอ ถ้ารับปากอะไรต้องท าให้ได้ 
เมื่อไม่ม่ันใจก็จะบอกตามตรงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรกับใคร 
และมุ่งมั่นท างานตามท่ีพูดไว้ให้ส าเร็จอย่างดีเยี่ยมเสมอ  

- รางวัล 
- เกียรติบัตร 

 

 3.6 ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยควำมซื่อตรง ข้าพเจ้าจะเป็นคนที่มี
ความซื่อตรง บริสุทธิ์ ยุติธรรม คิดอย่างไรท าอย่างนั้น พูด
ตามท่ีคิด ไม่เคยเสแสร้งปากหวานกับใคร ท างานด้วยความ
จรงิใจ และรักในระบอบประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืนเสมอ ไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ 

- การปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อตรง  
- การประเมินผล
งานครูด้วยความ
ยุติธรรม 

 

 3.7 รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำรและส่วนรวม 
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยการรักษาผลประโยชน์ของทาง
ราชการและส่วนรวมเสมอ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ เช่น การประชุมวางแผนการใช้งบประมาณร่วมกับ
คณะครูในโรงเรียน และด าเนินการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการจัดซื้อจัดจ้างที่
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  

- การประชุมท า
แผนการใช้
งบประมาณ  
- การดูแลทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
- การซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร 

 

 3.8 ปฏิบัติงำนโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญำติพี่น้องหรือผู้
ใกล้ชิดคุ้นเคย ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยรับฟังความคิดเห็น
จากเพ่ือนร่วมงานและชุมชน ตัดสินใจบนความเสมอภาค
และความถูกต้อง เมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องใด ๆ จะรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกส่วน โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อญาติหรือ
คนใกล้ชิด เช่นการจ้างคนมาท างานที่โรงเรียน 

- การจ้างคนมา
ท างานที่โรงเรียน
จะให้ครูตัดสินใจ 
- การแจกทุน
นักเรียนให้ครู
คัดเลือกเด็ก 

 

4. ควำม
รับผิดชอบ 

4.1 กำรแต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบและสุภำพเรียบร้อย 
เหมำะสมกับกำลเทศะ ข้าพเจ้ายึดมั่นเรื่องการแต่งกายที่
ถูกต้องเหมาะสมเป็นเรื่องส าคัญ ตามระเบียบการปฏิบัติ
ของทางราชการ และประเพณีอันดีงาม และได้แนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียน คนรอบข้างเสมอให้แต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบ ถูกกาลเทศะ เรียบร้อยเหมาะสม 

- ภาพการแต่งกาย 
- ผ่านการอบรม
บุคลิกภาพจากวัด
ไร่ขิง 
- ผ่านการอบรม
ผู้บริหาร 

 

 4.2 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย  ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อตนเอง เมื่อได้รับ
มอบหมายงานจะรีบด าเนินการท างานอย่างรวดเร็ว เต็ม
ความสามารถ  ไม่ให้มีการทวงงาน ไม่เคยทิ้งงาน  และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืนให้ท างานให้ส าเร็จเสมอ ได้รับค าชม
จากคนรอบข้างว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เช่น     
ผอ.เกษณี  บ ารุงบ้านทุ่ม ให้ค าชมเสมอว่า ข้าพเจ้าเป็นคนมี
ความรับผิดชอบสูงมาก ไว้วางใจให้ท างานได้ส าเร็จเสมอ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้าง ผลส าเร็จของงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเชื่อถือได้ 

- มีผลงานรางวัลที่
ได้รับมากมาย 
- ภาพการเสียสละ
ท างานจนค่ ามืด 
และในวันหยุด 
- บัญชีลงเวลา
ท างานวันหยุด 
- ได้รับมอบหมาย
ให้ท างานเสมอ 
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คุณธรรม กำรปฏิบัติตนกำรปฏิบัติงำน 
เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

 4.3 เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของ
สถำนศึกษำ ข้าพเจ้าเป็นคนที่ยึดถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษาเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครู นักเรียน 
เช่น เรื่องการแต่งกาย การท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดี มีคุณธรรม 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การปฏิบัติตนตาม
มาตรการการป้องกัน COVID-19  

- การแต่งกายตาม
ระเบียบประดับ
เครื่องหมายครบ
ถูกต้อง 
- การสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา 

 

 4.4 ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน ข้าพเจ้าเป็นคนที่ตรงต่อ
เวลาในการปฏิบัติงาน ยึดหลักการไปท างานก่อนเวลาเสมอ 
และกลับหลังเวลาเลิกเรียน และเมื่อต้องไปท างานที่ไหน 
หรือมีนัดหมายอะไรข้าพเจ้าจะต้องไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 
และยึดถือปฏิบัติตลอดมา ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน จะไปถึง
ก่อนและนั่งหน้าไม่หนีเรียน เข้าอบรมอะไรก็จะไม่หนีอบรม 

- บัญชีลงเวลา 
- ภาพการนั่งอบรม
การประชุมจะนั่ง
ข้างหน้าเสมอ 
- สอบถามจากคน
รอบข้าง 

 

 4.5 ปฏิบัติงำนได้ส ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพภำยในเวลำที่
ก ำหนดและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่ก าหนด
เสมอและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ  ท าให้ได้รับรางวัลทั้งใน
ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับอ าเภอ อย่าง
สม่ าเสมอทุกปี และสร้างครูดี นักเรียนดีของแผ่นดิน 

- รางวัลหนึ่งแสน
ครูด ี
- รางวัล OBEC 
AWARDS 
ระดับชาติ 
- อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

 4.6 สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้าพเจ้าได้สร้างครูดี ด้วย
โครงการครูดีของแผ่นดิน โครงการค าพ่อสอน กิจกรรม
โพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครูดีไม่มีอบายมุข 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ น าคณะครูท าบุญที่วัด ร่วม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะครูทุกคน 

- นวัตกรรมสร้างครู
ดีมีคุณธรรม
จริยธรรมด้วย
หลักธรรมค าสอน
ในพุทธศาสนา 

 

 4.7 มีผลงำนที่เกิดจำกกำรใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมสร้างครูดีมีคุณธรรม
จริยธรรมด้วยหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ท าให้เกิดผล
งานกับโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ดังนี้ 1.โล่รางวัลโรงเรียน
วิถีพุทธ 2.องค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับจังหวัด 3.โล่รางวัล
ครูดีไม่มีอบายมุข 4.เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข5.ผู้บริหาร 
คณะครู นักเรียน รับเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนค าพ่อ
สอน 6. ผู้บริหาร และครูดีเด่นในงานวันครู 7. ครูดีของ
แผ่นดินขั้นพ้ืนฐานทุกคน 8.ผู้บริหารรางวัลครูดีของแผ่นดิน
ชั้นที่ 5   9.รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  
10. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือดีเด่น 11.คะแนน O-NET  
NT RT สูงกว่าระดับประเทศ  12.ครู นักเรียนมีผลงานการ
แข่งขันวิชาการระดับชาติ และรางวัลอื่น ๆ  

- โล่รางวัล 
- เกียรติบัตร 
- การจัด
นิทรรศการ 
น าเสนอผลงาน
นวัตกรรมของ
โรงเรียนที่ สพป.
ขอนแก่น  เขต 1 
 - Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
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เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

5. อุดมกำรณ์
คุณธรรม 

5.1 อุทิศเวลำในงำนที่ได้รับมอบหมำยและงำนอ่ืน ๆ 
อย่ำงต่อเนื่อง ข้าพเจ้าอุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างต่อเนื่อง มาท างานแต่เช้า และกลับค่ า และบ่อยครั้ง
ที่มาท างานในวันหยุด  เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานให้
เสร็จ บ่อยครั้งจะน างานมาท าที่บ้านจนดึกดื่น และงานอ่ืนที่
ได้รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท างาน เช่นงานจังหวัด 
งานอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ข้าพเจ้าจะทุ่มเทท างานอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ เสียสละเวลา เสียสละทรัพย์สินส่วนตัว 
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือประโยชน์ของชุมชนมา
อย่างต่อเนื่อง  

- การร่วมเป็น
คณะกรรมการใน
การท างาน
ระดับชาติ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน  
- ภาพกิจกรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- Facebook ชุติมา 
กะริอุณะ 

 

 5.2 เป็นแบบอย่ำงให้กับผู้อ่ืนในเรื่องกำรตรงต่อเวลำและ
กำรอุทิศเวลำ ข้าพเจ้าเป็นคนตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาใน
การท างาน เพ่ือเป้าหมายความส าเร็จของงาน และเป็น
แบบอย่างที่ดใีห้กับผู้อ่ืนตลอดมา 

- การท างาน
ร่วมกับคณะครู 
- การช่วยสอน
นักเรียน 

 

 5.3 มีจิตสำธำรณะช่วยเหลืองำนขององค์กร ชุมชน และ
สังคม ข้าพเจ้าเริ่มท าหน้าที่ประชาชนจิตอาสาในปี 2560 
และเป็นสมาชิกกาชาดจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2559 จึงท าให้มีโอกาสได้ท างานช่วยเหลือ
องค์กร ชุมชน และสังคมมาโดยตลอด ได้รับแต่งตั้งจาก
อ าเภอบ้านฝาง ท าหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย และข้าพเจ้าก็ได้
ทุ่มเทท างานด้วยความเต็มใจมีความสุข ด้วยจิตสาธารณะ  

- เกียรติบัตร 
- ค าสั่งระดับ
จังหวัด ระดับ
อ าเภอ 
- รูปภาพ 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 

 

 5.4 อดทนต่อควำมยำกล ำบำกในกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้าพเจ้ามีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู และบุคลากร
ทางการศึกษามาโดยตลอด เริ่มที่พัฒนาตนเองก่อน และ
โน้มน้าวให้คณะครูเข้าร่วมการพัฒนา ซึ่งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี คณะครูบุคลากรทุกคน ร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเสมอ มีความรักสามัคคีในองค์กร 

- ภาพการร่วม
กิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม 
- รางวัลครูดีของ
แผ่นดินทุกคน 
- รางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข 

 

 5.5 เอำใจใส่ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย เมื่อได้รับ
มอบหมายงาน ข้าพเจ้าจะตั้งใจมุ่งมั่นท าหน้าที่อย่างดีที่สุด 
โดยไม่มีข้อแม้อะไร งานทุกอย่างจะส าเร็จทันเวลา อย่างมี
คุณภาพ แม้เป็นงานที่นอกเหนือจากงานหลัก ก็จะตั้งใจท า
อย่างดีที่สุด เช่น ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่อาสากัลยาณมิตร 
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ข้าพเจ้าก็ท าหน้าที่อย่างดีที่สุด ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุก
คนเข้าร่วมโครงการ จนประสบความส าเร็จ ท าให้มีสมาชิก
เพ่ิมจ านวนมากท่ีสุดในโซน 12 และงานทุกงานข้าพเจ้าจะมี
ความสุข ความพอใจที่ได้ท าหน้าที่ และท าอย่างดีที่สุด   

- ค าสั่งอาสา
กัลยาณมติรโซน 
12 มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน  
- ภาพกิจกรรม 
- ความส าเร็จของ
งานต่าง ๆ 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 
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คุณธรรม กำรปฏิบัติตนกำรปฏิบัติงำน 
เอกสำร 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
หมำย
เหตุ 

 5.6 ปฏิบัติงำนทั้งในและนอกเวลำรำชกำรอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เมื่อข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงาน หรือท างาน
ในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง จะตั้งใจท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ไม่มีข้อแม้ใด ๆ เสียสละทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทั้ง
ในและนอกเวลาราชการ ถือว่าการได้ท าหน้าที่คือการได้รับ
เกียรติ ต้องรักษาเกียรติและท าหน้าที่ให้ดีที่สุด ด้วยความ
ขยัน อดทน มุ่งมั่น เสียสละ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวินัย มี
ความสุภาพ มีน้ าใจ และจิตสาธารณะ ไม่เคยคิดว่าเป็น
วันหยุด เป็นเวลาเลิกงาน พร้อมท างานตลอดเวลา และไม่
เคยบ่น ไม่เคยท้อ ขอให้งานส าเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วน
ราชการ ต่อองค์กร  ต่อชุมชน  บ่อยครั้งแม้จะไม่ใช่หน้าที่ 
แต่ข้าพเจ้าก็ให้ความช่วยเหลือเสมอ ไม่ต้องร้องขอ ไม่ต้อง
บอกก็พร้อมท างานช่วยเหลือทุกคนด้วยความเต็มใจ 

- การร่วมเป็น
คณะกรรมการใน
การท างาน
ระดับชาติ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน  
- ภาพกิจกรรม 
- ค าสั่งแต่งตั้ง 
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 

 

 5.7 ให้ควำมช่วยเหลือ ปรึกษำ แนะน ำวิธีกำรปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำคุณภำพของเพื่อนร่วมงำน และคน
ในชุมชน ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือกับเพ่ือนร่วมงาน และ
คนรอบข้าง คนในชุมชน ในทุก ๆ เรื่อง ยินดีให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือเสมอ และเก็บเป็นความลับในเรื่องท่ีไม่ต้องการ
เปิดเผย ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน ในการเข้ารับการ
อบรม Online ข้าพเจ้าจะติดตามจากสื่อต่าง ๆ เสมอ ว่ามี
การอบรมอะไรบ้าง และจะส่งข้อมูลการอบรมให้ทุกคนใน 
กลุ่ม Line พร้อมช่วยให้ทุกคนได้ผ่านการอบรม เป็นที่
ปรึกษาช่วยเหลือโดยไม่เคยบ่น แม้ต้องพูดเรื่องซ้ า ๆ มี
ความเต็มใจ มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน 
เรื่องส่วนตัว  ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะ
ประชุมปรึกษา หารือ กับคณะครูเสมอ ทุกคนต้องพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เพราะเมื่อไรที่หยุดพัฒนาจะท าให้ไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลง เดินตามหลังคนอ่ืนทันที  

- การนิเทศการ
เรียนการสอน 
- การช่วยงานใน
ชุมชน 
- การเป็นวิทยากร
อบรมให้ความรู้ 
- อาสาท างานใน
ทุกเรื่อง เช่น ส่ง
หนังสือที่เขต 
- การให้ค าแนะน า
หลักสูตรการเข้า
อบรมต่าง ๆ   
- Facebook  
ชุติมา กะริอุณะ 

 

 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ในประกำศฯ ทุกประกำร 
 
    
        ลงช่ือ........ชุติมำ กะริอุณะ...........ผูข้อรับกำรพิจำรณำ 
                         ( นำงชุติมำ  กะริอุณะ ) 
                                      ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคลอง 
                                            วันที่  30  เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.  2564 
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ตอนที่ 3  ควำมคิดเห็นของผู้บังคับบัญชำชั้นต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณสมบัติ และผลงำนที่โดดเด่น
     เป็นแบบอย่ำง ตำมหลักเกณฑ์ กำรประเมินคุรุชน คนคุณธรรม 
 นางชุติมา  กะริอุณะ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ  
คุณสมบัติ และผลงานโดดเด่น เป็นแบบอย่าง ตามหลักเกณฑ์ การประเมินคุรุชน คนคุณธรรม   
 ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัดอดออม ละเว้นจากอบายมุขทุกชนิด ใช้
ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัด   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี  
เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลที่ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  
 มีความกตัญญู ดูแลบิดามารดาอย่างดียิ่ง ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นที่พ่ึงของญาติพ่ีน้อง และคนรอบข้างได้
เสมอ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เข้าร่วมพิธีในวันส าคัญทางพุทธศาสนา วันส าคัญของชาติ 
และวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้ง และน าคณะครูนักเรียนเข้าร่วมพิธีเสมอ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง   
และปลูกฝังให้คณะครู นักเรียน มีความกตัญญูรู้คุณองค์กร  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 มีความซื่อสัตย์สุจริต  รักษาค าพูด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิด  ปฏิบัติงานโดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและส่วนรวม ปฏิบัติงานโดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อญาติพ่ีน้อง  
 มีความรับผิดชอบในทุกเรื่อง รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  แต่งกายถูกต้อง 
ตามระเบียบ สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบี ยบของ
สถานศึกษาตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานส าเร็จอย่างมีคุณภาพในเวลาที่ก าหนด และเป็นที่ยอมรับ  มีนวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณธรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานที่เกิดจากนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ 
 มีอุดมการณ์คุณธรรม  อุทิศเวลาในการท างานอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืน ในเรื่องการตรงต่อ 
เวลาและการอุทิศเวลา  มีจิตสาธารณะ มีความเพียรพยาม ขยัน อดทน มุ่งมั่น มีวินัย ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลา
ราชการอย่างเต็มความสามารถ  ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน า วิธีการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน  
 จากผลการด าเนินงาน ท าให้เกิดผลงานที่โดดเด่น มีผลงานในระดับชาติ ทั้งผลงานตนเอง ผลงานโรงเรียน  
ผลงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลงานนักเรียน มากมาย เช่น โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข  
ปีที่ 10  โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น  โล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ระดับทอง โครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  รางวัลหนึ่งแสนครูดี  ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทุกคน รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน 
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้บริหารรับรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5  รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมจากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  
คณะครูนักเรียนมีผลงาน เหรียญทองระดับชาติ ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ O-NET   
NT RT สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา   และรางวัลอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นำงชุติมำ  กะริอุณะ   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
เป็นผู้มีความเหมาะสมแกการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง คุรุชน คนคุณธรรม เพ่ือรับรางวัล 10,000 คุรุชน             
คนคุณธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  เป็นอย่ำงยิ่ง 
 
 
               ลงช่ือ .....................................................................  ผู้บังคับบัญชำ 
                    (.........................................................................) 
               ต ำแหน่ง............................................................................................................. 
                   วันที่ 30   เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2564  
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แบบประเมิน 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม   ( ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ) 

 

ค ำชี้แจง :  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นตัวเลือกท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
ชื่อ – นามสกุล  นำงชุติมำ  กะริอุณะ       วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1 
 

คุณธรรม ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
1. พอเพียง 1.1 ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง   

1.2. ละเว้นจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทุกชนิด   
1.3. ใช้ทรัพยากรส่วนรวมอย่างประหยัดและคุ้มค่า   
1.4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และสังคม   
1.5. ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนร่วมงานและ สังคมในด้าน
ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

  

1.6. เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

  ปฏิบัติ    6   ขอ  =  ดีเยี่ยม (20 คะแนน)    
  ปฏิบัติ    5   ขอ  =  ดีมาก  (15 คะแนน)    
  ปฏิบัติ  3-4  ขอ  =  ดี       (10 คะแนน)     
  ปฏิบัติ  1-2  ขอ  =  พอใช้ (  5 คะแนน) 

คะแนน 

2. กตัญญู 2.1 ดูแลบิดามารดาผู้มีพระคุณตามก าลังความสามารถ
เหมาะสมแกฐานะ 

  

2.2 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   
2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพ่ือน
ร่วมงาน และบุคคลอ่ืน มีความกตัญญูรูคุณองค์กร 

  

2.4 ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียน  เพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอ่ืนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม  ใช้อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

  

 ปฏิบัติ   4    ขอ =  ดีเยี่ยม (20 คะแนน)    
  ปฏิบัติ   3    ขอ =  ดีมาก  (15 คะแนน)    
  ปฏิบัติ   2    ขอ =  ดี       (10 คะแนน)     
  ปฏิบัติ   1    ขอ =  พอใช้  (  5 คะแนน) 

คะแนน 

3. ซือ่สัตยส์ุจริต 3.1. รักษาค าพูดที่ให้ไว้ต่อตนเอง   
3.2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง   
3.3. ปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวต่อการกระท าผิด 

  

3.4. ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนต่อตนเอง   
3.5. รักษาค าพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อ่ืน   
3.6. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง   
3.7. รักษาผลประโยชนของทางราชการและ ของ
ส่วนรวม 

  



12 
 

คุณธรรม ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
 3.8. ปฏิบัติงานโดยไมเอ้ือประโยชนต่อญาติ พ่ีน้องหรือ

ผู้ใกล้ชิดคุ้นเคย 
  

   ปฏิบัติ   8    ขอ =  ดีเยี่ยม (20 คะแนน)    
  ปฏิบัติ  6-7  ขอ =  ดีมาก  (15 คะแนน)    
  ปฏิบัติ  4-5  ขอ =  ดี       (10 คะแนน)     
  ปฏิบัติ  1-3  ขอ =  พอใช้  (  5 คะแนน) 

คะแนน 

4. ควำม
รับผิดชอบ 

4.1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบและสุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมกับกาลเทศะ 

  

 4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย 

  

 4.3. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ของสถานศึกษา 

  

 4.4 ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน   
 4.5. ปฏิบัติงานไดส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในเวลาที่

ก าหนดและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
  

 4.6. สร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน 

  

 4.7. มีผลงานที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

  

   ปฏิบัติ   7    ขอ =  ดีเยี่ยม (20 คะแนน)    
  ปฏิบัติ   6    ขอ =  ดีมาก  (15 คะแนน)    
  ปฏิบัติ  4-5  ขอ =  ดี       (10 คะแนน)     
  ปฏิบัติ  1-3  ขอ =  พอใช้  (  5 คะแนน) 

คะแนน 

5. อุดุมกำรณ์
คุณธรรม 

5.1. อุทิศเวลาในงานที่ไดรับมอบหมายและ งานอ่ืน ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

  

5.2. เป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนในเรื่อง การตรงต่อเวลา
และการอุทิศเวลา 

  

5.3. มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานขององค์กร ชุมชน 
และสังคม 

  

5.4. อดทนต่อความยากล าบากในการพัฒนา คุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

  

5.5. เอาใจใสต่องานที่ไดรับมอบหมาย   
5.6  ปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการอย่างเต็ม
ความสามารถ 

  

5.7. ให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา แนะน าวิธีการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนา คุณภาพของเพ่ือนร่วมงานและ
คนในชุมชน 
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คุณธรรม ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติ   7    ขอ =  ดีเยี่ยม (20 คะแนน)    

ปฏิบัติ   6    ขอ =  ดีมาก  (15 คะแนน)    
ปฏิบัติ  4-5  ขอ =  ดี       (10 คะแนน)     
ปฏิบัติ  1-3  ขอ =  พอใช้ (  5 คะแนน) 

คะแนน 

คะแนนรวม  
ระดับคุณภำพ  

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำระดับคุณภำพ 
 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ 
พอใช้ ด ี ดีมำก ดีเยี่ยม 

ผ่านระดับ การ
ประเมิน ทุก
ประเด็น พิจารณา
31– 49 คะแนน 

ผ่านระดับการ
ประเมิน ทุก

ประเด็น พิจารณา
50 – 69 คะแนน 

ผ่านระดับ การ
ประเมิน ทุก

ประเด็น พิจารณา 
70-89 คะแนน 

ผ่านระดับ การ
ประเมิน ทุก
ประเด็น พิจารณา
90 – 100 คะแนน 

 
หมำยเหตุ 
 1. ผู้สมควรไดรับการพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ต้อง
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 90 คะแนนขึ้นไป    
 2. ผูท้ี่ไดคะแนนต่ ากว่า 31 คะแนน ไมผ่านการพิจารณาคัดเลือก    
 3. ให้เรียงล าดับบุคคลตามล าดับคะแนนจากมากไปน้อย 
 4 .ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมด้านความ
พอเพียงเป็นอันดับแรก หากยังมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาด้านความกตัญญู เป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์เป็นอันดับ 
3 ความรับผิดชอบ อันดับ 4 และอุดมการณ์คุณธรรมเป็นอันดับสุดท้าย 
 5. ในกรณีทีม่ีผู้ที่ไดรับการพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากันกันทุกด้านให้พิจารณาจากจ านวนการปฏิบัติรวม
เป็นอันดับแรก  หากยังมจี านวนการปฏิบัติเท่ากันให้พิจารณาจากจ านวนการปฏิบัติในด้านพอเพียงเป็นอันดับแรก 
หากยังมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาด้านความกตัญญู เป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์เป็นอันดับ 3 ความรับผิดชอบ 
อันดับ 4 และอุดมการณ์คุณธรรมเป็นอันดับสุดท้าย 
 6. ถ้าหากยังมีคะแนนเท่ากันในการพิจารณาข้อที่  และข้อที่ 4  ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ  

7. ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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1. พอเพียง 
 1.1  ประหยัดอดออม ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่มีหนี้ สลิปเงินเดือน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
ไม่มีหนี้สหกรณ์  ไม่มีหนี้ธนาคาร หรือ อ่ืน ๆ  มีเพียงหนี้บ้าน ซึ่งสามารถส่งได้โดยไม่เดือดร้อน การใช้ชีวิตบน
ความพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย แต่ไม่ข้ีเหนียว รู้จักใช้ รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน 
 

 

 

ผ่อนช าระค่าบ้าน เพ่ือ น าดอกเบี้ยบ้านมาลดการเสียภาษีได้  วางแผนการ รีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ย 
เมื่อถึงก าหนดที่สามารถท าได้ และวางแผนการผ่อนช าระให้หมดเร็วขึ้น ด้วยการโปะเงินเป็นงวด ๆ ไป 
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วิทยำกรไทยนิยมยั่งยืนอ ำเภอบ้ำนฝำง   และ วิทยำกรปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงต ำบลป่ำมะนำ 

  
ปลูกพืชผักหลังบ้ำน กล้วย มะม่วง มะนำว ใบชะพลู ผักติ้ว ผักไชยำ ต้นเตย ข่ำ ตะไคร้ กะเพรำ ต้นยอ ฯลฯ 

 

  
มีบ้าน มีรถ ตามฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ใช้รถยนต์กระบะคันเก่า เพ่ือใช้ในการขนสิ่งของ ช่วยเหลือโรงเรียนได้ 

 
มีบ้าน มีที่ดินท าการเกษตร ปลูกอ้อย ท านา ปลูกป่าสัก และแบ่งให้น้องสาวท าเกษตร 30 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 
โดยไม่คิดค่าเช่า ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร  เพื่อเป็นอาชีพรองรับในวัยเกษียณ รหัสทะเบียนเกษตรกร  
เลขที่ 430105-0783-1-2 วันที่ขึ้นทะเบียน 27 เมษายน 2561ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
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 1.2 ละเว้นจำกอบำยมุข และสิ่งเสพติด ข้าพเจ้าตระหนักปัญหายาเสพติดเสมอจึงท าโครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขมาตลอด โดยตัวเองและครอบครัวไม่ยุ่งเก่ียวสิ่งเสพติด และอบายมุข ท าให้
ได้รับรางวัลต่าง ๆ มาตลอด รางวัลโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และ เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.  
                 ในนาม โรงเรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน   และครูผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับเงิน ปีการศึกษา 2561 

 
รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 และโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา  2563 แต่ยังไม่สามารถจัดพิธีรับโล่ ได้เนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
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น าคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการค าพ่อสอน กิจกรรมโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า  สอนการใช้ชีวิตแบบ

พอเพียง และไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด สร้างความตระหนักให้คณะครู  นักเรียน ชุมชน ประสานความร่วมมือ
องค์กรต่าง ๆ ครูแดร์ ตรวจคัดกรองยาเสพติดในโรงเรียน ทุกเทอม   โรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 

คณะครูนักเรียนทุกคนรับเกียรติบัตร โครงการค าพ่อสอน คณะครูทุกคนรับ รางวัลครูดีไม่อบายมุข  
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1.3 กำรใช้ทรัพยำกรส่วนรวมอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ สร้างความตระหนักกับคณะครูนักเรียนเสมอ 

เมื่อค่าน้ า ค่าไฟฟ้า สูง จะติดตามหาสาเหตุ ประชุมวางแผนลดค่าน้ าค่าไฟฟ้า กระตุ้นคณะครู นักเรียนให้ปิดน้ า 
ปิดไฟฟ้า เมื่อเลิกใช้ ท าให้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าลดลง การใช้สิ่งของต่าง ๆ ให้คุ้มค่า การซ่อมแซมบ ารุง การก าจัดขยะที่
ถูกต้อง เช่น การซ่อมห้องน้ านักเรียน ฯลฯ  ภาพก่อน และหลัง ปรับปรุงซ่อมแซม 

 

 
  ประชุมวางแผน การประหยัดน้ า ประหยัดไฟฟ้า                     รายงานค่าไฟฟ้า  ค่าน้ าลดลง 

 

1.4 กำรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงำน และสังคม 
 

 

การมอบของขวัญวันเกิด  แสดงความยินดีให้ก าลังใจ ช่วยแก้ปัญหา การร่วมงานและช่วยเหลืองานชุมชนเสมอ 
1.5 ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงำน และสังคมด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 
1.6 เป็นผู้น ำ ผู้ตำมที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ได้บริจาคทรัพย์สินส่วนตัวช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด และจะท าต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งไม่สามารถน ามาแสดงได้
ทั้งหมด  มีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือ และยิ่งได้ให้คนอ่ืน เรายิ่งได้รับความสุข ได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาเสมอ 
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ร่วมเป็นคณะท างานกาชาดจังหวัดขอนแก่น และมอบทุนการศึกษา       กรรมการ OBEC AWARDS  

2. กตัญญู 
 2.1 ดูแลบิดำมำรดำ ผู้มีพระคุณตำมก ำลังควำมสำมำรถเหมำะสมแก่ฐำนะ 
     

 
ร่วมท าบุญทุกครั้งที่มีโอกาส เพ่ืออุทิศบุญให้บิดามารดา บุคคลอันเป็นที่รัก  ที่ล่วงลับไปแล้ว 

 

 
ส านึกรักบ้านเกิด ร่วมเป็นคณะท างานประเพณีบุญคูณลาน อ าเภอบ้านฝางทุกปี  ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
จัดท าเกียรติบัตร  คณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาบุญคูณลาน  ร่วมเดินแฟชั่นการกุศล  และได้รับเกียรติ
อ่านหมายรับสั่งในงานพระราชทานเพลิงศพ รองเจ้าคณะอ าเภอบ้านฝาง  ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
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 2.2 มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ร่วมพิธีวันส าคัญ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงำน และบุคคลอ่ืนมีควำมกตัญญูรู้คุณองค์กร 
รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  

 
 2.4 ปฏิบัติตนและส่งเสริม ปลูกฝังให้นักเรียน เพื่อนร่วมงำน และบุคคลอ่ืนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมใช้อย่ำง
ประหยัดและคุ้มค้ำ ร่วมปลูกต้นไม้กับอ าเภอ  จิตอาสาท าความสะอาด น าคณะครูนักเรียนปลูกต้นไม้ในชุมชน 
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3. ซื่อสัตย์สุจริต    ข้าพเจ้า มีความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาค าพูด ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
จริง ละอายเกรงกลัวต่อการกระท าผิด ปฏิบัติงานโดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง  มีความซื่อตรง รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อญาติพ่ีน้อง จะเข้ารับการพัฒนาตนเองเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต
เสมอ เช่น หลักสูตรสุจริตไทยส าหรับข้าราชการ ปี 2562 ,2564  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรม วิชา เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : ส านึกข้าราชการไทยไม่โกง ปี 2563 หลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 
เป็นต้น น าคณะครู ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงเรียนบ้านหนองคลอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
ยึดมั่นธรรมภิบาล  จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน ร่วมท างานคณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ท า
หน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร  คณะกรรมการสอบพนักงานราชการ  พนักงานสอบข้าราชการครู ฯ  
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ 
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4. ควำมรับผิดชอบ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ รับผิดชอบหน้าที่ เป็นแบบอย่างปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตรง
ต่อเวลา งานส าเร็จอย่างมีคุณภาพ มีนวัตกรรมพัฒนาจริยธรรมครู มีผลงานที่เกิดจากนวัตกรรม 
29-31 สิงหาคม 2560 อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ และการน าเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ที่สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ.นครปฐม มีความตระหนักในเรื่องการแต่งกายให้ถูกต้องเสมอ 
ชุดสีกากี ชุดปกติขาว ต้องประดับเครื่องหมายให้ครบ ถูกต้องสวยงาม และสร้างความตระหนักให้คุณครูด้วย 

 
มีนวัตกรรมสร้างครูดีด้วยคุณธรรม   เกิดผลงานจากนวัตกรรม ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ได้รับรางวัล  
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โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น  องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ครูดีเด่นเนื่องในงานวันครู  ผู้บริหารและคณะครูทุกคน
ได้รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารได้ครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5 ครูดีไม่มีอบายมุข เด็กดีของแผ่นดิน 5 คน  
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คณะท างานสัมมนาวิชาการมอนเตสซอรี่แห่งประเทศไทย  2018   จัดนิทรรศการ O-NETสูงกว่าระดับประเทศ 

5. อุดมกำรณ์คุณธรรม  มีความมุ่งมั่น เสียสละ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ในการท างาน อุทิศเวลาท างาน ตรงต่อเวลา 
มีจิตสาธารณะ พัฒนาคุณธรรมครู เอาใจใส่งานที่รับมอบหมาย ท างานนอกเวลา ช่วยเหลือให้ค าปรึกษากับเพ่ือน
ร่วมงาน และคนในชุมชนด้วยดีเสมอมา  

 
 รับพระราชทานชุดจิตอาสา และน าคณะครูนักเรียนเข้ารับพระราชทานหมวก ผ้าพันคอจิตอาสา และท าหน้าที่จิต
อาสาด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด ตั้งใจท าดี ช่วยเหลือคนอ่ืน ช่วยเหลือสังคมให้มีความสุข 
ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่อาสากัลยาณมิตร จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ปี 2563 และ ปี 2564 
 

 
(บน)ค าสั่งแต่งตั้งท าหน้าที่อาสากัลยาณมิตร มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (ล่าง)รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม 
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เสียสละเวลาท างานในวันหยุด ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน สอนชดเชย และมาเรียนที่โรงเรียนเวลาเรียนครบตาม
หลักสูตร  ตรงต่อเวลา มาท างานเช้า กลับค่ า การประชุมคณะครู จะใช้เวลาช่วง 15.00 น.เป็นต้นไป บ่อยครั้งที่
เลิกประชุม 18.30 – 19.00 น. คณะครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะไปถึงห้องประชุมห้องอบรมก่อนเวลา
เสมอ และนั่งข้างหน้า  สร้างความตระหนักให้ ครู นักเรียนทุกคน ให้ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ 

 

 
บัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานเช้า และวันเสาร์            จิตอาสาช่วยงานอ าเภอบ้านฝาง ในทุก ๆ โอกาส 
 
นอกจากนี้ โรงเรียน  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน มีผลงานด้านอื่น ๆ  สหกรณ์ดีเด่น โครงการสานฝันมาราธอน
นานาชาติ  โครงการขยับกายสบายชีวี สสส. ชมรมพุทธศาสตร์สากล  โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ 2 เหรียญทอง  โครงการ Coaching Teams ศธจ. และภาค 12 
ร่วมร าในงานไหมนานาชาติ ขอนแก่น    O-NET   NT   RT  สูงกว่าระดับประเทศ 
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ปีกำรศึกษำ 2563  1.  O-NET  ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ  49.15     ล าดับที่ 2  ของเขตพ้ืนที่ 
                                                                              สูงกว่าระดับประเทศ 
      2.  NT  ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ  51.15  ล าดับที่ 5 ของกลุ่มเครือข่าย 
        สูงกว่าระดับประเทศ 
      3.  RT  ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ  89.92            ล าดับที่ 2 ของกลุ่มเครือข่าย 
                                                                               สูงกว่าระดับประเทศ 
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