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คำานำา

 ส�านกัพฒันานวตักรรมการจัดการศึกษา ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพืน้ฐาน จดัท�าเอกสารคูม่อืแบบประเมนิเกณฑ์มาตรฐานโรงเรยีนสจุรติขึน้ เพือ่ให้

โรงเรยีนใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการประเมนิตนเอง พฒันาให้โรงเรยีนด�าเนนิงาน 

โครงการโรงเรียนสุจริตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ซึ่งก�าหนดไว้ 

๕ มาตรฐาน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหาร 

งานบุคคล การบริหารงานบริหารทั่วไป และผลลัพธ์และภาพแห่งความส�าเร็จ  

๑๖ ตัวบ่งชี้ ๘๔ ประเด็น และส�าหรับคณะกรรมการใช้เป็นเครื่องมือประเมิน 

ในการตรวจรับรองเพื่อขอรับป้ายของโรงเรียนสุจริต ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน

ให้ด�าเนินงานได้เป็นระบบ ถูกต้อง มีคุณธรรมและความโปร่งใส และนักเรียนเกิด

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  

ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้  

จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกีย่วข้อง และขอขอบคุณ นายพธิาน พ้ืนทอง ท่ีปรกึษาโครงการ

โรงเรียนสุจริต และคณะท�างาน ที่มีส่วนในการจัดท�าเอกสารเล่มนี้ จนส�าเร็จลุล่วง

ด้วยดี

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สารบัญ

   หน้า
ค�าน�า  ก 

สารบัญ  ข

ค�าชี้แจง ค

กรอบแนวคิด ๑

วัตถุประสงค์ ๓

แผนภูมิการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ๔

มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต ๖

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ ๙

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ๒๓

การประเมิน ๒๕

 - ความหมายของการประเมิน ๒๕

 - ความส�าคัญของการประเมิน ๒๗

 - ลักษณะของการประเมิน ๒๙

 - แนวคิดของการประเมิน ๓๐

 - วิธีการประเมิน ๓๒

 - ประเภทการประเมิน ๓๒

 - ขั้นตอนการประเมิน ๓๗

แนวทางการด�าเนินการประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต ๔๕

การรายงานผล ๕๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๙๓

บรรณานุกรม ๙๕

ภาคผนวก ๙๙
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คำาชี้แจง

 ส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานตระหนักถงึความส�าคญั 
ของการป้องกันการทุจริตจึงมอบหมายให้ส�านักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานทกุคนมีความรูเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลง มทีกัษะกระบวนการคดิ 
มวีนิยั ซือ่สตัย์สจุรติ อยูอ่ย่างพอเพยีง และจติสาธารณะ ยดึมัน่ในคณุธรรม 
จรยิธรรม ควบคูก่บัการพฒันาคร ูผู้บรหิารและบุคลากรทางการศกึษา โดยให้ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการคดิเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันจะ
น�ามาซึ่งการปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ส�านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาได้ด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ตัง้แต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้ด�าเนินกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรียน และ
ด�าเนนิการขยายเครอืข่ายโรงเรยีนสจุรติเพิม่ขึน้ร้อยละ ๑๐ ในปีงบประมาณ 
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๒๕๕๗ ส�าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
เพิม่ขึน้อกี ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยายเครอืข่ายโรงเรยีนสจุรติ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดเป้าหมาย ที่จะขยายเครือข่ายให้ 
ทกุโรงเรยีนในสงักดัเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนสุจรติครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการส�านักงาน 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รปัชนั” 
และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน 
ป.ป.ช.)

 เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน
สุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น ส�านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู่มือแนวทางการ
ด�าเนนิกิจกรรมตามโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อใช้เป็น 
เครือ่งมอืในการชีแ้จงและสร้างความเข้าใจให้กบับคุลากรทกุคนในโรงเรยีน 
และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ
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 เอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจ�านวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�าเนิน
กิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๙ เรื่อง 
และเอกสารประกอบการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและ
โรงเรียนสุจริต จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย
  ๑.๑ แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   สุจริต
  ๑.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�านักงาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
  ๑.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ. จังหวัด
  ๑.๔ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาส�านกังาน 
   เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย
  ๒.๑ แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนสุจริต
  ๒.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน 
   สุจริต
  ๒.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช.  
   สพฐ. ชุมชน
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  ๒.๔ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมถอดบทเรยีน (Best Practice) 
  ๒.๕ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมค่ายเยาวชน “คนดขีองแผ่นดนิ”
  ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
  ๒.๗ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างส�านกึพลเมอืง (Project  
   Citizen) 
  ๒.๘ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทจุรติ 
   ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น
  ๒.๙ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมวิจัยตามรูปแบบ
   การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสารคูม่อืทีใ่ช้ในการประเมนิส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย
  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
  ๓.๒ คู่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
   การด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & 
   Transparency Assessment : ITA)
  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้าน
   ความโปร่งใส
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	 การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต	 ประกอบด้วยมาตรฐาน 

ที่โรงเรียนต้องรับการประเมิน	 ๕	 มาตรฐาน	 ๑๖	 ตัวบ่งชี้	 ๘๔	 ประเด็น 

การพิจารณา	 ซึ่งโรงเรียนต้องด�าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางและ

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรยีน	พร้อมทัง้ต้องรายงานผลการประเมนิ

และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโรงเรียนและระดับส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา	 เพื่อน�าแนวทางที่หลากหลายไปพัฒนาโรงเรียนให้เกิด

ความโปร่งใส	 มีความพร้อมรับผิด	 คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน	

เกิดวัฒนธรรม	 คุณธรรมในองค์กร	 และคุณธรรมการท�างานในหน่วยงาน	 

อันส่งผลให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ	๕	 ประการของโรงเรียนสุจริต	 ได้แก่	

ทักษะกระบวนการคิด	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 อยู ่อย่างพอเพียง	 และ 

จิตสาธารณะ

๑. กรอบแนวคิด
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 ๑.	 เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

	 ๒.	เพือ่ให้โรงเรยีนรายงานผลการประเมนิมาตรฐานโรงเรยีนสจุรติ

ตามรูปแบบ	 การเขียนรายงาน	 การประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัด

และสาธารณชน

	 ๓.	 เพื่อให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส�านักคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	มีแนวทางในการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

๒. วัตถุประสงค์
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๓. แผนภูมิการประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต
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มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

ได้รับป้ายโรงเรียนสุจริต

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ศึกษาแนวทางในการด�าเนินการ	จัดประชุมชี้แจงแนวทาง	
ในการประเมินมาตรฐานแก่โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

โรงเรียนศึกษามาตรฐานและด�าเนินงานตามแนวทางโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง

ปีที่	๑	โรงเรียนประเมินตนเอง
และรายงานผล

ปีที่	๒	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งประเมินโรงเรียน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ปีที่	๓	สพฐ.ประเมินโรงเรียน

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียน

-	 เอกสาร
-	 เว็บไซต์
-	 สพฐ.

แจ้งผลต่อ	สพป./สพม.
เพื่อขอรับ

ใบประกาศนียบัตร

แจ้งผลต่อ	สพป./สพม.
เพื่อขอรับ

ใบประกาศนียบัตร

ได้รับ
ใบประกาศนียบัตร
และด�าเนินการ

ขอรับป้าย

ผ่านไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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		 มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียน	 ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ใช้ใน 

การบรหิารงานภายในโรงเรยีน	เพือ่ให้งานในโรงเรยีนมปีระสทิธภิาพ	โรงเรยีน 

ควรน�าหลกัคณุธรรม	จรยิธรรม	และธรรมาภิบาล	และคณุลกัษณะนักเรยีน

ของโรงเรยีนสจุรติมาใช้ในการบรหิารงานให้สอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ของ

โครงการ	มาตรฐาน	การบรหิารงานโรงเรยีน	ประกอบด้วย	๕	มาตรฐาน	ดงัน้ี	

 มาตรฐานที ่๑ การบรหิารงานวชิาการ หมายถงึ	การจัดการเรยีนรู ้

การส่งเสรมินกัเรยีนให้พฒันาตนเองตามคณุลักษณะ	๕	ประการของโรงเรยีน 

สจุรติ	โดยการจดัการเรยีนรูผ่้านส่ือ	นวัตกรรม	แหล่งเรยีนรู	้อย่างหลากหลาย 

และประเมินผลนกัเรยีนแล้วน�าผลการประเมนิไปใช้ในการวจิยัเพือ่แก้ปัญหา 

และพฒันาพฤตกิรรมนกัเรยีนให้มคีณุลกัษณะ	๕	ประการของโรงเรยีนสจุรติ	

พร้อมทัง้จดัให้มกีารนเิทศภายใน	และให้บรกิารด้านวชิาการทัง้ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน	

 มาตรฐานที ่๒ การบรหิารงานงบประมาณ หมายถงึ	การด�าเนนิงาน 

ด้านการเงิน	การบัญชีและพัสดุ	ให้ถูกต้อง	ตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ	อย่างมีส่วนร่วม	ประหยัด	คุ้มค่า	มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้	

 มาตรฐานที ่๓ การบรหิารงานบคุคล หมายถงึ	งานทีเ่ก่ียวข้องกบั 

การดูแลอ�านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน	 สร้างขวัญก�าลังใจ 

มาตรฐานการบริหารงานโรงเรียนสุจริต

6 คู่มือการประเมินมาตรฐาน
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ดแูลการรกัษาสทิธปิระโยชน์อนัพงึมพีงึได้ของบคุลากร	ด�าเนนิการจดักจิกรรม 

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร	

 มาตรฐานที่ ๔ การบริหารงานทั่วไป หมายถึง	 การจัดบริการ 

ด้านอาคารสถานที่แก่ครู	 นักเรียนและชุมชน	 โดยจัดบรรยากาศภายใน

โรงเรียนให้สะอาด	 ร่มรื่น	 สวยงาม	 ปลอดภัย	 พร้อมทั้งดูแล	 บ�ารุงรักษา	

อาคารเรียน	อาคารประกอบ	ห้องเรียน	ห้องพิเศษต่างๆ	 ให้อยู่ในสภาพดี

พร้อมใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้	

  มาตรฐานที่ ๕ ผลลัพธ์และภาพแห่งความส�าเร็จ	หมายถึง	ผลที่ 

เกิดจากการพัฒนาผู้บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 ตามคุณลักษณะของโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	 “ป้องกัน 

การทุจริต”	 (โครงการโรงเรียนสุจริต)	 ที่ส่งผลให้โรงเรียนและชุมชน 

เป็นสังคมที่สุจริต	 ไม่คอร์รัปชัน	 /	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้และเป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์

	 โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน	 ต้องด�าเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน

สจุรติ	ให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ได้ก�าหนดขึ้น	 สามารถศึกษาได้จากคู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐาน

โรงเรียนสุจริตได้
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๔. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
และประเด็นการพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้

มาตรฐาน

๑.	 การบรหิารงาน 
	 วชิาการ

๑.	 การจัดการเรยีนรู้ ๑.	 การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้
	 และการวเิคราะห์ผูเ้รยีน	ทีส่อดแทรก/ 
	 บรูณาการ	คณุลกัษณะ	๕	ประการ
	 ของโรงเรยีนสจุรติ

๒.	 ครมูกีารใช้แผนจดัการเรยีนรูบ้รูณาการ	..
 เพ่ือพฒันานกัเรยีนให้มคีณุลกัษณะ	
	 ๕	ประการของโรงเรยีนสจุรติ
	 อย่างสม�า่เสมอ

๓.	 ครมูกีารใช้สือ่/นวตักรรม/แหล่งเรยีนรู ้
	 ท่ีหลากหลายและคุม้ค่า	

๔.	 ครใูช้เครือ่งมอืการวดัและประเมนิผล 
	 นักเรียนทีห่ลากหลายและเหมาะสม 
	 ตามคณุลกัษณะ	๕	ประการของ 
	 โรงเรยีนสจุรติอย่างเทีย่งตรง

รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
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๕.	 ประเมนิผลนกัเรยีนตามคณุลกัษณะ	
	 ๕	ประการของโรงเรยีนสจุรติ
	 อย่างเป็นธรรมและมผีลการประเมนิ
	 ในระดบัดขีึน้ไปสงูกว่าร้อยละ	๘๐

๖.	 นกัเรียนจดัท�าโครงงาน/วธิปีฏบิตัิ
	 ท่ีเป็นเลศิ	(Best	Practice)	
 ทีส่อดคล้องกบัคณุลกัษณะ	๕	ประการ
	 ของโรงเรยีนสจุรติ

๗.	 ครจัูดท�าวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	(Best- 
	 Practice)	และหรอืงานวจิยั
	 ท่ีสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ	๕	ประการ
	 ของโรงเรยีนสจุรติ

๘.	 ผูบ้ริหารจดัท�าวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ	 
	 (Best	Practice)	และหรอืงานวจิยั
	 ท่ีสอดคล้องกบัคณุลกัษณะ	๘	ประการ 
	 ของโรงเรยีนสจุรติ

๑.	 มแีผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
	 ส่งเสริมสนบัสนนุให้นกัเรยีน
	 มคีณุลกัษณะ	๕	ประการของโรงเรยีน
	 สจุริต

๒.	 ครจูดักจิกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ 
		 กิจกรรม	ส่งเสรมิสนบัสนนุให้นกัเรยีน	.
	 มคีณุลกัษณะ	๕	ประการของโรงเรยีน 
	 สจุรติท้ังในและนอกเวลาเรยีน	เช่น	 

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๒.	 การจัดกิจกรรม 
	 ส่งเสรมิโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติ
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	 ค่ายเยาวชน,	กจิกรรมจติอาสา,	 
	 กิจกรรมสภานกัเรยีน	ฯลฯ

๓.	 ครปูฏบิตัติามระเบยีบของทางราชการ 
	 ในการพานกัเรยีนไปร่วมกจิกรรม
	 อย่างเคร่งครดั

๔.	 นกัเรียนเข้าร่วมกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบั 
	 คณุลกัษณะ	๕	ประการของโรงเรยีน 
	 สจุรติด้วยความสมคัรใจ	ร้อยละ	๘๐	 
	 ข้ึนไป

๕.	 สรุปและรายงานผลการจดักจิกรรม
	 ท่ีเก่ียวข้องกบัคณุลกัษณะ	๕	ประการ 
	 ของโรงเรยีนสจุรติถกูต้องตามความ 
	 เป็นจรงิ

๖.	 ครแูละนกัเรยีนกล่าวค�าปฏญิญา 
	 โรงเรยีนสจุรติในกจิกรรมหน้าเสาธง 
	 และกิจกรรมต่างๆ	อย่างสม�า่เสมอ

๑.	 จัดท�าแผนการนเิทศภายในทีเ่กีย่วข้อง 
 กบัการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรม 
 ต่างๆ	ของโครงการโรงเรยีนสจุรติ

๒.	 แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบในการนเิทศ
	 ท่ีเก่ียวข้องกบั	การจดัการเรยีนรู ้
	 และการจดักจิกรรมต่างๆ	ของ 
	 โครงการโรงเรยีนสจุรติทีม่คีวามรู้
	 ความสามารถและเป็นทีย่อมรบั

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๓.	 การนเิทศภายใน
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๓.	 ทุกฝ่ายมส่ีวนร่วมในการก�าหนดปฏทินิ 
	 และเครือ่งมอืนเิทศการจดัการเรยีนรู้ 
 และจัดกจิกรรมต่างๆ	ของโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติ

๔.	 ด�าเนนิการนเิทศตามปฏทินิทีก่�าหนด 
	 พร้อมทัง้นเิทศจดุเน้นคณุลกัษณะ 
	 ท่ีต้องปฏบิตัเิร่งด่วนของผูบ้รหิาร	คร	ู 
	 นักเรียนโรงเรยีนสจุรติและให้ข้อมลู 
	 ย้อนกลบั	(feed	back)	ตรงตาม
	 ความเป็นจรงิ

๕.	 น�าผลการนเิทศมาวเิคราะห์	
	 แลกเปลีย่นและสะท้อนผลการนเิทศ 
	 ตามความเป็นจรงิเพือ่ร่วมกนัหา 
	 วิธกีารแก้ปัญหาหรอืพฒันานกัเรยีน 
	 ให้มคีณุลกัษณะ	๕	ประการของ 
	 โรงเรยีนสจุรติทีด่ทีีส่ดุ	ประหยดั	และ 
	 เกิดประโยชน์สงูสดุ

๑.	 มกีารวางแผนการให้บรกิาร 
	 ด้านวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบัการ 
	 ด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสจุรติ 
	 อย่างเป็นระบบ

๒.	 ให้บรกิารสือ่/นวตักรรม/แหล่งเรยีนรู ้
 ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ
	 โรงเรยีนสจุรติด้วยความเสมอภาค

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๔.	 การบรกิาร
	 ด้านวชิาการ
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๓.	 บรกิารให้ค�าปรกึษาและแลกเปลีย่น 
	 องค์ความรูก้ารด�าเนนิงานโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติทัง้ภายในและภายนอก 
	 โรงเรยีนด้วยความสมคัรใจ

๔.	 มกีารเผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	
	 ผลการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีน 
	 สจุรติท้ังภายในและภายนอกโรงเรยีน 
	 ด้วยวธีิการทีห่ลากหลายและต่อเนือ่ง

๕.	 สร้างเครอืข่ายการบรกิารด้านวชิาการ 
	 ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติ

๑.	 ป.ป.ช.	สพฐ.	ชมุชน	และ	ป.ป.ช.	
	 สพฐ.	น้อย	มส่ีวนร่วมในการวเิคราะห์ 
	 สภาพปัจจบุนั	ปัญหา	และความ 
	 ต้องการจ�าเป็นในการใช้จ่าย 
	 งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ 
	 ของโรงเรยีน

๒.	 มแีผนและปฏทินิการใช้จ่ายเงนิ
	 งบประมาณของโรงเรยีน
	 อย่างประหยดัและคุม้ค่า

๓.	 มหีลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการ 
	 ปฏบิตังิานการใช้จ่ายงบประมาณที ่
	 ชดัเจนและเปิดเผยข้อมลู 
	 ต่อสาธารณชนได้

๒.	 การบรหิาร
	 งบประมาณ

๑.	 การวางแผน
	 งบประมาณ

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
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๔.	 มกีารพิจารณาคดัเลอืกผูท้ีส่มคัรใจ 
	 และ	มคีวามเหมาะสมเพือ่แต่งตัง้ให้ 
	 รบัผดิชอบงานการเงนิ	การบญัชแีละ 
	 พัสดขุองโรงเรยีน

๕.	 ป.ป.ช.	สพฐ.	ชมุชน	และ	ป.ป.ช.	
	 สพฐ.	น้อย	มส่ีวนร่วมในการจดัสรร 
	 งบประมาณในแต่ละแผนงาน/	 
	 โครงการ	อย่างเหมาะสม

๑.	 มกีารประชมุชีแ้จงแนวทางการ 
	 ใช้จ่ายเงนิงบประมาณให้บคุลากรและ 
	 ผูท่ี้เก่ียวข้องของโรงเรยีนทราบ

๒.	 ผูร้บัผดิชอบแต่ละโครงการ/กจิกรรม 
	 ใช้จ่ายงบประมาณตรงตาม 
	 วตัถุประสงค์ด้วยความโปร่งใสและ 
	 ตรวจสอบได้

๓.	 ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลา
	 ท่ีก�าหนด

๔.	 มกีารใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดั	 
	 คุม้ค่า	และเกดิประโยชน์สงูสดุ

๕.	 มกีารเบกิจ่ายงบประมาณตามแผน
	 การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรยีน 
	 เป็นไปตามระเบยีบของทางราชการ 
	 อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๒.	 การใช้จ่าย
	 งบประมาณ
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๑.	 แต่งตัง้คณะกรรมการก�ากบั	ตดิตาม 
	 และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
	 ของโรงเรยีน	โดยมตีวัแทน	ป.ป.ช.	 
	 สพฐ.	ชมุชน	และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	 
	 เข้ามามส่ีวนร่วม

๒.	 มกีารจัดท�าปฏทินิการก�ากบั	ตดิตาม 
	 และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
	 ของโรงเรยีน

๓.	 คณะกรรมการด�าเนนิการก�ากบั	 
	 ตดิตาม	และตรวจสอบการใช้จ่าย 
	 งบประมาณของโรงเรยีนอย่างถกูต้อง 
	 และเป็นธรรม	พร้อมให้ข้อมลูย้อนกลบั	 
	 (feed	back)	ตามความเป็นจรงิ

๔.	 คณะกรรมการบนัทกึผลการก�ากบั	 
	 ตดิตามตรวจสอบ	และรายงานผลการ 
	 ใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรยีนต่อ 
	 ผูบ้งัคบับญัชาทกุครัง้

๕.	 โรงเรยีนรายงานผลการใช้จ่าย 
	 งบประมาณแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

๑.	 มแีผนงาน	/	โครงการพฒันาบคุลากร 
	 ของโรงเรยีนเพือ่สร้างความรู	้ 
	 ความเข้าใจ	และตระหนกัในการ 
	 ด�าเนินงานโครงการโรงเรยีนสจุรติ

๓.	 การตดิตาม 
	 ผลการใช้จ่าย
	 งบประมาณ

๑.	 การพัฒนา
	 บคุลากร

๓.	 การบรหิารงาน 
	 บคุคล

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
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๒.	 มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรทกุคนได้รบั 
	 การพัฒนาและแสวงหาความรู้
	 ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ
	 โรงเรยีนสจุรติ

๓.	 สนบัสนนุงบประมาณให้บคุลากร
	 ในการพฒันาและแสวงหาความรู้
	 ท่ีเก่ียวข้องกบัการด�าเนนิโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติอย่างเหมาะสม
	 และคุม้ค่า

๔.	สรปุและรายงานผลการพฒันาบคุลากร 
	 ของโครงการโรงเรยีนสจุรติ
	 อย่างสม�า่เสมอ

๕.	 มกีารเผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	
	 แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการด�าเนนิงาน	 
	 การพัฒนาบคุลากรของโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติอย่างหลากหลาย 
	 และต่อเนือ่ง

๑.	 ยกย่อง	ชมเชยบคุลากรทีเ่ป็น
	 แบบอย่างตามคณุลกัษณะ	๕	ประการ
	 ของโรงเรยีนสจุรติ

๒.	 มอบรางวลั	(โล่	/	เกยีรตบิตัร	/	อืน่ๆ)	 
	 ให้กับบคุลากรทีเ่ป็นแบบอย่าง
	 ตามคณุลกัษณะ	๕	ประการของ 
	 โรงเรยีนสจุรติ

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๒.	 การสร้างขวญั 
	 ก�าลงัใจ
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๓.	 จัดสวสัดกิารต่างๆ	ให้กบับคุลากร 
	 โรงเรยีนสจุรติ

๔.	 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรน�าผลงาน 
	 ท่ีเกิดจากการด�าเนนิงานโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติไปใช้ในการพฒันา
	 ความก้าวหน้าในวชิาชพี

๕.	 เผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	ผลงาน
	 ความส�าเรจ็ทีเ่กดิจากการด�าเนนิงาน 
	 โครงการโรงเรยีนสจุรติ

๑.	 ส�ารวจและวางแผนการพฒันา	 
	 ปรับปรุงอาคารสถานทีแ่ละ
	 สิง่แวดล้อมในโรงเรยีนให้เอือ้ต่อการ 
	 จัดการเรยีนรูต้ามโครงการโรงเรยีน 
	 สจุริต

๒.	 เปิดโอกาสให้บคุลากรในโรงเรยีน 
	 มส่ีวนร่วมในการก�าหนดแนวทางและ 
	 ข้อตกลงในการใช้อาคารสถานที ่
	 และห้องพเิศษต่างๆ	ของโรงเรยีน

๓.	 จัดบรรยากาศภายในโรงเรยีน
	 ให้สะอาด	ร่มรืน่	สวยงาม	ปลอดภยั	 
	 และเอ้ือต่อการเรยีนรูต้ามโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติ

๔.	 บคุลากรภายในโรงเรยีนมส่ีวนร่วม 
	 ในการบ�ารงุดแูลรกัษาและใช้อาคาร 

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๑.	 การจดับรรยากาศ 
	 ภายในโรงเรยีน

๔.	 การบรหิาร 
	 งานทัว่ไป
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	 สถานท่ี	ด้วยความสมคัรใจ	คุม้ค่าและ 
	 เกิดประโยชน์สงูสดุ

๕.	 มกีารก�ากบั	ตดิตาม	ตรวจสอบ	 
	 การใช้อาคารสถานทีแ่ละรายงานผล 
	 ต่อสูเ้ก่ียวข้อง	อย่างสม�า่เสมอ

๑.	 วเิคราะห์สภาพชมุชนเพือ่ใช้เป็นข้อมลู 
	 ในการวางแผนการด�าเนนิงานโครงการ 
	 โรงเรยีนสจุรติ

๒.	 แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบงานด้านความ 
	 สมัพันธ์ชมุชนโดยมตีวัแทน	ป.ป.ช.	 
	 สพฐ.	ชมุชน	และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	 
	 เข้ามามส่ีวนร่วม

๓.	 ก�าหนดแผนงาน	/	โครงการ	ทีจ่ะให้ 
	 ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
	 ด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสจุรติ

๔.	 โรงเรยีนและชมุชนร่วมจดักจิกรรม 
	 ต่างๆ	ของโครงการโรงเรยีนสจุรติ 
	 ด้วยความสมคัรใจ

๕.	 ประเมนิความพงึพอใจของชมุชน 
	 ท่ีเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิ 
	 โครงการโรงเรยีนสจุรติ

๑.	 มกีารวางแผนการปฏบิตัอิย่างเป็น 
	 ระบบ

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๒.	 ความสมัพนัธ์ 
	 ชมุชน

๑.	 ผูบ้ริหาร๕.	 ผลลพัธ์และภาพ 
	 แห่งความส�าเรจ็
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๒.	 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	ระเบยีบ	 
	 แบบแผนธรรมเนยีมปฏบิตัขิองทาง 
	 ราชการและจรรยาบรรณวชิาชพี

๓.	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าทีใ่นการแสวงหา
	 ผลประโยชน์อนัมชิอบ

๔.	 ด�าเนนิชวีติโดยยดึหลกัพอเพยีง
	 อย่างมคีวามสขุและเป็นแบบอย่าง
	 แก่สาธารณะชน

๕.	 อุทิศตนเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
	 และส่วนรวม

๑.	 มกีารวางแผนการปฏบิตัอิย่างเป็น 
	 ระบบ

๒.	 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	ระเบยีบ	 
	 แบบแผนธรรมเนยีมปฏบิตัขิองทาง 
	 ราชการและจรรยาบรรณวชิาชพี

๓.	 ปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลาและ
	 เตม็ความสามารถ

๔.	 ด�ารงชวีติโดยยดึหลกัความพอเพยีง

๕.	 อุทิศตนเพือ่ประโยชน์ของทางราชการ 
	 และส่วนรวม	

หมายเหต	ุ ครรู้อยละ	๘๐	ปฏบิตัไิด้ใน 
	 	 แต่ละประเดน็

๒.	 ครู

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา
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๑.	 มกีารท�างานเป็นขัน้ตอน

๒.	 ปฏบิตัตินตามระเบยีบ	ข้อปฏบิตั	ิ
	 และข้อตกลงของโรงเรยีน	

๓.	 ปฏบิตัติามค�ามัน่สญัญา	ไม่ถอืเอา 
	 สิง่ของหรอืผลงานของผูอ้ืน่ 
	 มาเป็นของตน

๔.	 มพีฤตกิรรมประหยดั	อดออมและ 
	 ใช้สิง่ของอย่างคุม้ค่า

๕.	 ช่วยเหลอืงานผูอ้ืน่และส่วนรวม
	 ด้วยความเตม็ใจ

หมายเหต	ุ นกัเรยีนร้อยละ	๘๐	ปฏบิตัไิด้ 
	 	 ในแต่ละประเดน็

๑.	 สภาพแวดล้อมร่มรืน่	สวยงาม	
	 เป็นสดัส่วน	และปลอดภยัเอือ้ต่อการ 
	 เรยีนรู้

๒.	 มข้ีอตกลง	และแนวปฏบิตัร่ิวมกนั 
	 ในการด�าเนนิงานการพฒันาคณุภาพ 
	 การศกึษา

๓.	 บรหิารงานอย่างมส่ีวนร่วม	โปร่งใส	 
	 ตรวจสอบได้

๔.	 ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	และเกดิ 
	 ประโยชน์สงูสดุ

มาตรฐาน รายการตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๓.	 นกัเรียน

๔.	 โรงเรยีน
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มาตรฐาน รายงานตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา

๕.	 ชมุชน

๕.	 เป็นต้นแบบโรงเรยีนโครงการโรงเรยีน 
	 สจุริต

๑.	 มส่ีวนร่วมในการวางแผนการ
	 ด�าเนินงานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ

๒.	 ปฏบิตัติามข้อตกลงระหว่างโรงเรยีน 
	 กับชมุชน

๓.	 ช่วยกันดแูลรกัษาทรพัย์สมบตัิ
	 ของโรงเรยีน

๔.	 ด�ารงชวีติโดยยดึหลกัความพอเพยีง

๕.	 ร่วมปฏบิตังิานด้วยความเสยีสละ

	 และเตม็ใจกบัโรงเรยีนและชมุชน

หมายเหต	ุ ชมุชนร้อยละ	๘๐	ปฏบิตัไิด้ใน 
	 	 แต่ละประเดน็
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	 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถาน

ศึกษา	“ป้องการการทุจริต”	(โครงการโรงเรียนสุจริต)	ก�าหนดคุณลักษณะ

ของนักเรียน	๕	ประการ	ประกอบด้วย

 ๑. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมอง 

ท่ีมนษุย์ได้จดัการกบัข้อมลูข่าวสาร	ด้วยการจ�าแนก	แยกแยะ	เปรยีบเทียีบ	

โดยใช้วิจารณญาณอย่างมีเหตุผล	 สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค	์

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล	โดยแสดงออกด้วยการพูด	การเขียนหรือ

ท่าทาง

 ๒. มีวินัย หมายถึง	 พฤติกรรมของตนเองที่สามารถควบคุม 

ให้ปฏบิติัตามระเบยีบ	ข้อบงัคบั	หน้าทีท่ีก่�าหนด	เพือ่ให้อยูร่่วมกนัในสงัคม

อย่างมีความสุข

 ๓. ซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง	 การประพฤติตนของบุคคลในทางที่ 

ถูกต้อง	 ตรงไปตรงมา	 มีความเป็นจริง	 ไม่คดโกง	 หรือเอาเปรียบผู้อื่น	 

๕. คุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
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มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	 ต่อหน้าที่	 ต่อครอบครัว	 ต่อสังคมและต่อผู้อื่น 

ทั้งทางกาย	วาจา	และใจ

 ๔. อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง	 การด�าเนินชีวิตอยู่ด้วยความ 

พอประมาณ	มีเหตุผลรอบคอบ	มีคุณธรรม	รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี

ระบบภมิูคุม้กันในตวัทีด่พีอสมควรต่อการมผีลกระทบใดๆ	อนัเกดิจากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	 จนสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคม 

ได้อย่างมีความสุข

 ๕. จิตสาธารณะ หมายถึง	พฤติกรรมหรือการกระท�าของบุคคล

ที่มีความปรารถนาและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดูแล

เอาใจใส่	 และมีส่วนร่วมในการอาสาท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวัง

ผลตอบแทน
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	 การประเมนิเป็นกลไกส�าคญัน�าไปสูก่ารปรบัปรงุและพฒันา	โดยเน้น

ประโยชน์ทีผู่ร้บับรกิารและผูเ้กีย่วข้องการประเมนิไม่ใช่เป็นการตรวจสอบ

เพื่อจับผิดแต่อย่างใด	ในปัจจุบันมีผู้เห็นความส�าคัญของ	การประเมินและ

เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินมากขึ้นซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงสาระของการ

ประเมินเก่ียวกับ	ความหมายของการประเมนิ	ลักษณะของการประเมนิ	และ 

แนวคิดของการประเมิน	โดยสรุปดังนี้

 ๖.๑ ความหมายของการประเมิน

	 การประเมินมีผู้ให้ความหมายของ	การประเมินไว้หลายท่าน	ดังนี้

	 ศิริวัฒน์	วรนาม	(๒๕๔๐	:	๑๘)	กล่าวไว้ว่า	การประเมินหมายถึง 

วิธีการตัดสินคุณค่าหรือตีราคาของสิ่งที่ถูกประเมิน	 และเป็นการเสนอ

สารสนเทศ	เพือ่ช่วยเสนอทางเลือกในการตัดสินใจต่อการด�าเนินการต่าง	ๆ 	

๖. การประเมิน
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	 สมหวงั	พธิยิานวุฒัน์	(๒๕๔๔	:	๒๑)	กล่าวว่าการประเมนิ	หมายถงึ	 

กระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ	 (เชิงคุณค่า)	 เพื่อช่วยให้ผู้มีอ�านาจ 

หรือผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ศิริชัย	 กาญจนวาสี	 (๒๕๔๕	 :	 ๒๑	 -	 ๒๒)	 ได้สรุปความหมาย 

ของการประเมนิไว้ว่า	เป็นกระบวนการศกึษาสิง่ต่างๆ	โดยใช้ระเบยีบวิธีวิจัย	

(Research	 oriented)	 เป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค	์

ช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและเป็นการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่

มุ่งประเมิน

	 นงลักษณ์	 วิรัชชัย	 (๒๕๔๕:๑๕๑)	 ที่ได้สรุปความหมายของผู้

เชีย่วชาญ	ด้านการประเมนิหลายท่านว่า	Assessment	จะตดัสนิโดยไม่เน้น

ข้อสรปุโดยรวม	(Precision)	ในการประเมนิมากนกั	เช่น	การประเมนิผูเ้รยีน	

(Student	Assessment)	การประเมนิบคุลากร	(Personnel	Assessment)	

และการประเมนิความต้องการจ�าเป็น	(Need	Assessment)	เป็นต้น	ซ่ึงจะ 

น�าไปสู่กระบวนการประเมินที่เรียกว่า	 Evaluation	 ต่อไป	 จึงกล่าวได้ว่า	 

Evaluation	เป็นความหมายของการประเมินทีก่ว้างและครอบคลมุมากทีส่ดุ

	 นอกจากนีแ้ล้วเยาวด	ีรางชยักลุ	วบิลูย์ศร	ี(๒๕๔๖:	๘-๙)	ได้กล่าวถงึ

ความหมายในลักษณะสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง	

Assessment	กบั	Evaluation	ว่า	Assessment	เป็น	การประเมนิเบือ้งต้น	

	 พิสณุ	ฟองศรี	 (๒๕๔๙	:	๔)	ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า	 

การประเมิน	 (Evaluation)	 หมายถึง	 กระบวนการตัดสินคุณค่าของ 

ส่ิงหนึ่งสิ่งใด	 โดยน�าสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับ 

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 นอกจากความหมายของการประเมินที่มาจากภาษา
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อังกฤษ	 คือ	 Evaluation	 แล้วยังมีค�าว่า	 Assessment	 ซ่ึงได้พบเสมอ	 

บางกรณีกใ็ช้ในความหมายเดยีวกนัโดยเฉพาะในหนังสอืต�าราของอเมรกัิน

ส่วนกลุ่มประเทศที่อยู่ในเครือจักรภพอังกฤษจะใช้	๒	ค�านี้	ในความหมาย

ที่แตกต่างกัน

	 จากที่กล่าวมาถึงความหมายของการประเมินข้างต้น	 สรุปได้ว่า	 

การประเมิน	 หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 โดยน�า 

ผลการวัดมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้	 และสามารถน�าผลการประเมิน 

ไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนการด�าเนินงานในครั้งต่อไป

 ๖.๒ ความส�าคัญของการประเมิน

 การประเมินมีความส�าคัญต่อกระบวนการบริหารงาน	 เนื่องจาก 

ให้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานด้านต่างๆ	ดงัที	่ศริชิยั	กาญจนวาสี	 

(๒๕๓๗	:	๖๗)	ได้กล่าวถงึประโยชน์ของการประเมนิในด้านต่างๆ	เช่น	

	 ด้านบรหิาร	(administrative)	การประเมนิสามารถใช้เป็นเครือ่งมอื 

ในการตดิตาม	ก�ากบั	การด�าเนนิงาน	ให้เป็นไปตามแผนอย่างมปีระสทิธภิาพ	

และประสิทธิผล

	 ด้านจติวทิยา	(psychological)	การประเมนิสามารถใช้เป็นกลยทุธ์	

ส�าหรบัการกระตุน้ให้	เร้าความสนใจ	และสร้างความต่ืนตัวในการปฏิบติังาน

	 ด้านรัฐศาสตร์	 (sociological)	 การประเมินสามารถใช้เป็น 

เครือ่งมอืในการตรวจสอบ	ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตั	ิ(accountability)	

ตลอดจนสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงสนับสนุน
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	 นอกจากนี	้สมคดิ	พรมจุย้	(๒๕๓๕	:	๑๑)	ได้ชีแ้จงให้เหน็ถงึประโยชน์ 

ของการประเมินที่มีต่อ	การวางแผน	การบริหารงาน	ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

	 ๑.	 ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อน�าไปใช้ในการตัดสินใจ 

เกี่ยวกับการก�าหนดแผนงานและโครงการ	 การตรวจสอบความพร้อมของ 

ทรัพยากรต่างๆ	 ที่จ�าเป็นต้องใช้ในการด�าเนินงาน	 กิจกรรม	 ตลอดจน 

ความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

	 ๒.	 ช่วยในการจดัหาข้อมูลเกีย่วกบัความก้าวหน้า	ปัญหาอุปสรรค

ของการด�าเนินงานที่น�ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือ

เปลีย่นแปลงแก้ไขการด�าเนนิงานโครงการให้เป็นไปได้ตามทศิทางทีต้่องการ

	 ๓.	 ช่วยในการจดัหาข้อมูลเกีย่วกบัความส�าเรจ็และความล้มเหลว

ของกิจกรรมที่น�ามาใช้ใน	 การตัดสินใจ	 และวินิจฉัยที่จะด�าเนินงานใน 

ช่วงต่อไปหรือไม่	จะยกเลิกหรือจะขยายการด�าเนินงานต่อไปอีก

	 ๔.	 ช่วยให้ได้ข้อมูลที่บ่งบอกประสิทธิภาพของการด�าเนินงานว่า

เป็นอย่างไรคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่

	 ๕.	 เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	

และน�าข้อมูลมาใช้ใน	การปรับปรุงและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 จะเหน็ได้ว่า	การประเมินมีความส�าคญัต่อกระบวนการบรหิารงาน

ต่าง	ๆ	เป็นอย่างยิ่ง	เพราะการประเมินจะท�าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 ๖.๓ ลักษณะของการประเมิน

	 การประเมินเป็นวิทยาการข้ามสาขา	(Tran	discipline)	ซึ่งสุวิมล	

ว่องวานิช	 (๒๕๔๑:๑๖๒	 -	 ๑๖๔)	 กล่าวว่าเป็นวิทยาการที่เป็นเครื่องมือ	

(Tool	 Discipline)	 สามารถน�าไปใช้ข้ามศาสตร์ได้เช่นเดียวกับวิทยาการ

ด้านสถิติศาสตร์	 การวัดและตรรกวิทยา	 และสามารถน�าความรู ้จาก 

ศาสตร์สาขาอื่นมาใช้ใน	การประเมินได้เช่นกัน

	 วิทยาการข้ามสาขาประกอบด้วย	 ๒	 ส่วน	 คือส่วนที่เป็นแกน	 

(Core	 Discipline)	 ซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมิน	 และส่วน

ที่เป็นการประยุกต์	 (Applied	 Discipline)	 ซึ่งเป็นการน�าเน้ือหาไปใช้

กับวิทยาการสาขาอื่นๆ	 ที่เรียกว่า	 Big	 Six	 คือการประเมินผลิตภัณฑ์	

(Personnel	Evaluation)	การประเมินผลการด�าเนินงาน	(Performance	

Evaluation)	การประเมินผลิตภัณฑ์(Product	Evaluation)	การประเมิน

ข้อเสนอ	 หรือเค้าโครง	 (Proposal	 Evaluation)	 การประเมินนโยบาย	

(Policy	Evaluation)	และการประเมินโครงการ	(Program	Evaluation)	

	 การประเมนิ	นอกจากจะเป็นการตดัสนิคณุค่าของสิง่ทีป่ระเมนิแล้ว	

ยังช่วยพัฒนาสิ่งที่จะประเมินหรือโครงการที่ประเมินให้บรรลุจุดมุ่งหมาย

ได้ด้วย	 ดังนั้นถ้าจะให้การประเมินมีความสมบูรณ์และอยู่ในวิสัยที่ท�าได้	

นักประเมินก็ควรจะก�าหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่

ประเมินหรือโครงการที่ประเมิน	 และท�าหน้าที่เป็นผู้อ�านวยความสะดวก	

(Facilitator)	รวมทั้งเป็นนักพัฒนาโครงการที่จะประเมินไปในตัวด้วย
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 ๖.๔ แนวคิดของการประเมิน

	 การประเมินมีแนวคิดพื้นฐานมาจากระบบเสรีประชาธิปไตยที่ว่า 

ทุกสิ่งสามารถตรวจสอบและปรับปรุงได้	 เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และ 

พฒันาสงัคมทีส่อดคล้องกบัหลกัประชาธิปไตย	ซึง่ในปัจจบุนั	การด�าเนนิการ 

หรือบริการจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	 ต้องมีความรับผิดชอบ

โปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้โดยอาศัยการประเมินเป็นกลไกส�าคัญ	 ซึ่ง 

นักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดของการประเมินไว้ดังนี้

	 สุวิมล	 ว่องวานิช	 (๒๕๓๘:๕๘	 -	 ๖๐)	 กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับ 

การประเมนิว่า	แบ่งเป็น	๒	กลุม่ใหญ่ๆ	คอืการประเมนิเพือ่ตดัสนิคณุค่าของ 

สิ่งที่มุ ่งประเมิน	 (Judgmental	 evaluation)	 ซึ่งเป็นแนวคิด	 ที่ได้รับ 

การยอมรบักนัในปัจจบุนัอกีกลุม่หนึง่	คอื	การประเมนิเพือ่แสวงหาสารสนเทศ	 

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ	การตดัสนิใจ	(Decision	–	based	evaluation)	ด�าเนนิการ 

ต่างๆ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ส�าคัญยิ่งของการประเมินที่ช่วยให้การตัดสินใจ 

เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล

	 พิสณุ	ฟองศรี	(๒๕๔๙:๘)	กล่าวว่า	ในปัจจุบันการประเมินเข้ามา 

มีบทบาททุกภาพส่วนของสังคม	โดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตย	เนื่องจาก 

ได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นกลไกส�าคัญในการที่จะพัฒนาสิ่งที่จะ

ประเมินได้	จงึอาจกล่าวว่าไม่มบีคุคลหรอืองค์การใดหลกีเลีย่งการประเมนิ

ได้ทุกคน	 ทุกแห่งต้องอยู่กลางแจ้ง	 หรือในที่สว่าง	 พร้อมให้ผู้เก่ียวข้อง 

ตรวจสอบประเมินได้เสมอดังที่ทราบกันทั่วไป	 แม้แต่องค์การที่ท�าหน้าที่

ประเมนิผูอ้ืน่ซึง่เป็นองค์การอสิระหรอืองค์การมหาชนเช่นส�านักงานรบัรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา	(องค์การมหาชน)	หรอื	สมศ.	กต้็อง 
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ได้รับการประเมินจากบุคคลหรือองค์การอื่นๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เช่น	 

การประเมินโดยคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู ้แทนราษฎร	 หรือ 

คณะกรรมาธกิารของวฒุสิภา	และรบัการประเมนิจากบรษิทัทรสิ	(TRIS)	เป็นต้น

	 ส�าหรับระดับบุคคลก็ต้องได้รับการประเมินที่ครอบคลุม	 และ 

จากผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแม้แต่ประเมินภายนอกของ	 สมศ.	 ที่ไปประเมิน

สถานศึกษาระดับต่างๆ	 ก็ต้องได้รับการประเมินจากสถานศึกษาที่ไป

ประเมิน	การสุม่ตรวจประเมนิจาก	สมศ.	การประเมนิด้วยการอ่านรายงาน

ของผู ้ทรงคุณวุฒิ	 รายงานผล	 การประเมินก็อาจถูกประเมินคุณภาพ

หรือคุณภาพหรือคุณค่าของรายงาน	 ด้วยการประเมินอภิมาน	 (Meta	

Evaluation)	 โดยวิธีการต่างๆ	 เช่นการตรวจสอบรายงานการประเมิน

ด้วยวิธีการต่างๆ	 การวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เก่ียวข้อง	 หรือการ 

ใช้แนวทางการประเมินรายงานการวิจัยเป็นต้น

 จากทีก่ล่าวมาเก่ียวกับแนวคิดของการประเมนิ	สรปุได้ว่า	การประเมนิ 

สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย	 ทุกคนทุกกลุ่มหรือทุกองค์กรสามารถ

ที่จะประเมินซึ่งกันและกันโดยมุ่งเน้นประเมินเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ 

ประเมิน	และเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
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 ๖.๕ วิธีการประเมินประเมิน

	 วิธีการประเมินแบ่งได้	 ๒	 วิธีการใหญ่	 ๆ	 เช่นเดียวกับเป้าหมาย 

ของการประเมิน	ดังนี้	(ศิริชัย	กาญจนวาสี,	๒๕๔๕	:	๑๐-๑๑)	

	 ๑.	 วิธีเชิงระบบ

	 การประเมินด้วยวิธีเชิงระบบ	 (Systematic	 Approach)	 จะใช้

แนวทางปรนัยนิยม(Objectivism)	 โดยนักประเมินจะมีการวางแผนการ

ด�าเนนิงานอย่างแน่ชัดและใช้เครือ่งมอืมาตรฐานใน	การรวบรวม	วเิคราะห์

ข้อมูล	และสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่ก�าหนดไว้

	 ๒.	 วิธีเชิงธรรมชาติ

	 การประเมินด้วยวิธีเชิงธรรมชาติ(Naturalistic	Approach)	จะใช้ 

แนวทางอตันยันยิม	(Subjectivism)	การประเมนิอยูบ่นหลกัการของวิธีการ 

ด�าเนินงานที่ยืดหยุ่น	 นักประเมินจะก�าหนดมาตรฐานหรือเกณฑ์ในการ

ตัดสินคุณค่าขึ้นเองตามเหตุผลของตนและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่าง

ครอบคลมุ	ตามสภาพธรรมชาต	ิและใช้ความรู	้ความเชีย่วชาญของผูป้ระเมนิ

เป็นเกณฑ์ในการสรุปผล

 ๖.๖ ประเภทการประเมิน

	 การประเมินแบ่งได้หลายประเภท	ซึ่งได้สรุปประเภทการประเมิน

ตามที่นิยม	ที่นักการศึกษาได้แบ่งไว้ดังนี้

	 ศริชิยั	กาญจนวาส	ีและคนอืน่ๆ	(๒๕๔๑:	๔๗	-	๔๘)	ได้แบ่งประเภท

การประเมินตามเกณฑ์ลักษณะการแบ่งไว้	๓	ลักษณะคือ
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 ๑. แบ่งตามวัตถุประสงค์การประเมิน

	 	 ๑.๑		 การประเมินความก้าวหน้า	(Formative	Evaluation)	

เป็นการประเมินระหว่างการด�าเนินงาน	 โดยพิจารณาความก้าวหน้าของ 

สิ่งที่ประเมินว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนใด	 เพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมและท�าให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 	 ๑.๒		 การประเมินผลสรุป	 (Summative	 Evaluation)	

เป็นการประเมินเมื่อสิ้นสุดการด�าเนินงาน	เพื่อตัดสินความส�าเร็จว่า	บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากน้อยเพียงใดหรือบรรลุเป้าหมายที่ควรจะ

เป็นเพียงใด

 ๒. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน

	 	 ๒.๑		 การประเมินความต้องการจ�าเป็น	(Needs	Assessment)	

เป็นการประเมินความต้องการจ�าเป็นในเบื้องต้น	 ก่อนที่จะจัดท�าสิ่งใดๆ	 

ซึ่งมีประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบาย	 และการวางแผน	 เพื่อให้ได้แนวคิด

ของการด�าเนินงานที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้

	 	 ๒.๒		 การประเมินความเป็นไปได้	(Feasibility	Evaluation)	

เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะด�าเนินการ	 

โดยศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ�าเป็นต่อความส�าเร็จ	ซึ่งจะพบการประเมิน

ประเภทนี้ได้มากในการประเมินโครงการขนาดใหญ่	 โดยมักจะประเมิน 

ในด้านการตลาด	 หรืออุปสงค์	 ด้านเทคนิค	 ด้านการเงิน	 ด้านเศรษฐกิจ	 

ด้านสังคม	และด้านสภาพแวดล้อม	เป็นต้น

	 	 ๒.๓		 การประเมนิปัจจยัน�าเข้า	(Input	Evaluation)	เป็นการ

ประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่การด�าเนินงานว่ามีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที ่
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จะเริ่มด�าเนินงาน	 เช่น	 คนวัตถุดิบ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 และงบประมาณ	

เป็นต้น

	 	 ๒.๔		 การประเมินกระบวนการ	 (Process	 Evaluation)	

เป็นการประเมินกระบวนด�าเนินงานตามที่ก�าหนด	 โดยประเมินในขณะที่

ก�าลงัด�าเนนิงานอยู	่เพือ่ใช้ผลการประเมนิไปปรบัปรงุหรอืเพิม่ประสทิธิภาพ 

ในการด�าเนินงานซึ่งมีลักษณะครอบคลุมการประเมินความก้าวหน้าของ

โครงการฯ

  ๒.๕		 การประเมินผลผลิตหรือผลิตผล	 (Output/Product	 

Evaluation)	 เป ็นการประเมินผลที่ ได ้จากสิ่ งที่ประเมินหรือผล 

การด�าเนนิงานโดยตรง	ตามวัตถปุระสงค์หรอืเป้าหมายของสิง่ทีป่ระเมนิว่า 

มากน้อยเพียงใด

	 	 ๒.๖		 การประเมินผลลัพธ์หรอืผลกระทบ	(Outcome/Impact	

Evaluation)	เป็นการประเมินผลที่ได้	อันเนื่องมาจากผลของสิ่งที่ประเมิน

หรือการด�าเนินงานทั้งที่คาดหวัง	และไม่ได้คาดหวัง	ซึ่งเป็นผลทั้งทางบวก

และทางลบ	เพือ่น�าผลไปประกอบการตดัสนิใจในการหยดุ	ยกเลกิปรบั	หรอื

ขยายสิ่งที่ประเมินนั้น	ๆ

	 	 ๒.๗		 การประเมินด้วยการติดตาม	 เมื่อด�าเนินงานเสร็จสิ้น

ไปแล้วระยะหนึ่ง	 (Follow	 Up	 Evaluation)	 เป็นการประเมินที่อาจ

เหลื่อมกับข้อ	 ๒.๖	 หรือเป็นการประเมินตามหัวข้อ	 ๒.๖	 แต่ประเมินเมื่อ 

การด�าเนนิงานเสรจ็ไปแล้วระยะหนึง่	อาจเป็น	๖	เดอืน	๑	หรอื	๒	ปี	เพือ่คอยดู 

ผลที่จะเกิดข้ึนให้ได้	 ชัดเจนบางครั้งเรียกกันว่าการติดตามหลังสิ้นสุด 

การด�าเนนิงาน	แต่เพือ่ไม่ให้สบัสนกบัค�าว่าการตดิตามระหว่างการด�าเนนิงาน	 

จึงใช้ค�านี้แทน
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	 	 ๒.๘		 การประเมินงานประเมิน	(Meta	Evaluation)	เป็นการ

ประเมินผลของการประเมินอีกครั้งหนึ่ง	 เพื่อพิจารณาคุณภาพโดยศึกษา

ความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมนิในด้านต่างๆ	การประเมนิ

ประเภทนี้ยังไม่แพร่หลายมากนัก

	 การเรยีกช่ือการประเมนิต่างๆ	ข้างต้น	บางครัง้อาจมชีือ่เรยีกต่างกนั 

ออกไปบ้าง	เช่น	การประเมินความพยายาม	และการประเมินความพร้อม	

เป็นต้น	 นอกจากนี้การประเมินบางประเภทอาจประเมินร่วมกันแล้ว 

เรยีกชือ่เป็นอย่างอืน่	เช่น	การประเมนิความต้องการจ�าเป็นและการประเมนิ

ความเป็นไปได้	ถ้าประเมินร่วมกันอาจเรียกว่า	การประเมินบริบท	เป็นต้น

	 การแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการประเมินในข้อ	๒.๑	 -	๒.๘	 

ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆ	 ที่มีความส�าคัญ	 อาจจะประเมินทั้งหมดหรือค่อยๆ	 

ลดบางหัวข้อลง	ตามสภาพการณ์ที่ต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมิน

หรือบริบทที่เอื้ออ�านวย	 หรือถ้าใช้รูปแบบการประเมินบางรูปแบบก็จะ

ก�าหนดให้ประเมินหลายหัวข้ออยู่แล้วตามแนวทางของรูปแบบนั้นๆ

 ๓. แบ่งตามผู้ประเมิน การแบ่งตามเกณฑ์ผู้ประเมินแบ่งได้	 ๒	

ประเภทคือ

	 	 ๓.๑		 การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน	(Internal	Evaluator	

Evaluation)	 ผู้ประเมินเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งที่

ประเมินนั้น	หรือปฏิบัติงานในองค์การที่รับผิดชอบสิ่งที่ประเมิน	ซึ่งมีข้อดี	

คือ	 ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมิน	 แต่มักมีข้อเสียเรื่องความล�าเอียง	

(Bias)	เข้าข้างตนเองเสมอ
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	 	 ๓.๒		 การประเมนิโดยผูป้ระเมนิภายนอก	(External	Evaluator	 

Evaluation)	 ผู้ประเมินเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้

ปฏิบัติงานกับสิ่งที่ประเมินโดยตรง	 อาจเป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่น	 

หรือหน่วยงานกลาง	 ซึ่งมีข้อดี	 คือ	 ความเป็นกลาง	 แต่มีข้อเสียคือมักจะ

ทราบรายละเอียดของสิ่งที่ประเมินไม่ดีพอและอาจไม่ได้รับความร่วมมือ

จากผู้เกี่ยวข้อง	โดยเฉพาะถ้าเห็นว่าเป็นการจับผิด

	 การแบ่งประเภทการประเมนิข้างต้นอาจมกีารด�าเนนิการในลกัษณะ 

ผสม	เช่นประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินภายในกับภายนอก	หรือมีการ

ประเมินทั้งความก้าวหน้าและผลสรุป

	 แพทตัน	 (Patton,	 ๒๐๐๔	 :๒๗๗)	 ได้แบ่งประเภทการประเมิน 

ตามเกณฑ์มิติการประเมินไว้	๑	ลักษณะ	ซึ่งแบ่งเป็น	๔	ประเภท	คือ

	 ๑.	 ตามวัตถุประสงค์แบ่งได้เป็นการประเมินความก้าวหน้า	

ประเมินผลสรุปและประเมินเพื่อ	การพัฒนา

 ๒.	 ตามข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ	 คุณภาพและแบบผสม 

 ๓.	 ตามการประเมินแบ่งได้เป็น	 เชิงธรรมชาติ	 และเชิงทดลอง 

หรือเชิงระบบ

	 ๔.	 ตามจุดเน้นที่ประเมินแบ่งได้เป็น	 การประเมินกระบวนการ	

ผลลพัธ์ผลกระทบการวเิคราะห์ค่าใช้จ่ายกบัผลตอบแทน	และการวิเคราะห์

ต้นทุนกับประสิทธิผล
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		 การแบ่งตามมติดิงักล่าวตามแนวคดิของแพทตนั	(Patton,	๒๐๐๔	:	 

๒๔๗)	ไม่ได้มีจดุประสงค์จะแบ่งประเภทให้แยกจากกนัเดด็ขาด	เพยีงเป็นการ 

เน้นให้เห็นว่าจะใช้การประเมินตามมิติใดก็ตามขอให้น�าผลการประเมินไป

ใช้ประโยชน์ได้เท่านั้น

	 พิสณุ	 ฟองศรี	 (๒๕๔๙	 :	 ๑๑)	 มีความเห็นว่า	 ควรแบ่งประเภท 

การประเมิน	 ตามช่วงเวลาเพื่อเอื้อต่อการประเมินเพิ่มอีก	 ๑	 ลักษณะ	 

ซึง่จดัเป็นกลุม่ใหญ่ๆ	ตามช่วงเวลาเป็น	๓	กลุ่ม	คอื	ก่อนด�าเนินงาน	ระหว่าง

ด�าเนนิงาน	และสิน้สุดการด�าเนนิงาน	ส่วนการแบ่งตามเกณฑ์ข้อมลู	วธิกีาร

ประเมินและผู้ประเมินนั้น	จะไม่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา

 ๖.๗ ขั้นตอนการประเมิน

	 การประเมินโดยทั่วไป	 จะมีขั้นตอนที่ส�าคัญๆ	 คล้ายคลึงกัน	

การก�าหนดข้ันตอนการประเมิน	 ขึ้นอยู่กับการก�าหนดรายละเอียดของ 

เรื่องหรือประเด็นที่ต้องการประเมินว่าจะเน้นด้านใด	 และขึ้นอยู่กับความ 

ต้องการ	เจ้าของโครงการ	ขัน้ตอนการประเมนิม	ี๘	ขัน้ตอน	(พสิณ	ุฟองศร,ี	 

๒๕๔๙	:	๒๒๘)

 ๑. การศึกษาแนวคิดการประเมินและวิเคราะห์สิ่งที่ประเมิน

	 	 การประเมินส่ิงใดกต็าม	ขัน้ตอนแรกผูป้ระเมนิจะต้องทราบและ 

เข้าใจถงึแนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัการประเมนิ	ซึง่ต้องศกึษาวิเคราะห์ให้เข้าใจ 

อย่างถ่องแท้	โดยการศกึษาวเิคราะห์สิง่ทีจ่ะประเมนิในทกุแง่มมุเท่าทีจ่ะท�าได้	 

เพราะถ้าไม่ทราบและเข้าใจแนวคดิพืน้ฐานการประเมนิและรูจ้กัสิง่ทีจ่ะประเมนิ 

แล้วก็ยากที่จะประเมินสิ่งนั้นๆ	ได้ดี	ในการประเมินโครงการก็เช่นเดียวกัน	
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ดังนั้น	 ผู้ประเมินจ�าเป็นต้องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

และศกึษาวเิคราะห์โครงการให้เข้าใจลกึซึง้ก่อนทีจ่ะด�าเนินการขัน้ตอนอืน่

ต่อไป

 ๒. การก�าหนดวัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมิน 

  และตัวชี้วัด

  วตัถปุระสงค์การประเมนิทีส่�าคญักค็อื	เพือ่หาสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง 

กบัสิง่ทีป่ระเมนิโดยอาจใช้ประเดน็การประเมนิเป็นวตัถปุระสงค์ย่อย	หรอื

น�าประเด็นการประเมินมาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์เป็นข้อๆ	 ก็ได้	 ดังนั้น	

ในขั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องท�าก็คือก�าหนดประเด็นการประเมินหรืออาจเรียก

ว่าตัวแปรองค์ประกอบที่จะประเมินก็ได้	 ถ้าจะให้ชัดก็เรียกว่า	 “ประเด็น 

การประเมิน”	ซึง่จะสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หรอืเป็นสิง่เดยีวกัน	ประเดน็ 

การประเมินจะเป็นกรอบส�าคัญที่น�าไปสู่กิจกรรมอ่ืนๆ	 ไม่ว่าจะเป็น 

การก�าหนดตัวชีว้ดัหรอืก�าหนดเกณฑ์และค่าน�า้หนักเครือ่งมอื	แหล่งข้อมลู 

วิธีการเก็บข้อมูล	 ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูล	 ซึ่งถ้าจะประเมินโครงการ 

กอ็าจก�าหนดประเดน็การประเมนิได้จากหลายแหล่ง	เช่น	จากวัตถปุระสงค์

โครงการ	 จากรูปแบบ	 การประเมินจากความต้องการของผู ้ใช ้ผล 

การประเมิน	ผู้เกี่ยวข้อง	และจากประสบการณ์ของผู้ประเมิน	เป็นต้น

	 	 เมื่อได้ประเด็นการประเมินแล้วก็ต้องน�ามาแตกย่อยเป็น 

ตัวชี้วัดต่าง	 ๆ	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวม 

ข้อมลูตามตวัชีว้ดั	ซึง่ในปัจจบัุนตัวช้ีวัดในการประเมนิ	หรอื	ประเมนิโครงการ

ยังมีไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับโครงการโดยตรง	 ส่วนใหญ่ต้องพัฒนา 

หรือสร้างขึ้นเพิ่มเติมเกือบทุกครั้งที่จะประเมิน
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 ๓. การก�าหนดเกณฑ์และค่าน�้าหนัก

	 	 เกณฑ์ในการประเมิน	 หมายถึง	 เกณฑ์การตัดสินของแต่ละ 

ตวัชีว้ดัทีก่�าหนดไว้ในขัน้ตอนที	่๓	โดยได้จากแหล่งต่างๆ	ดงัทีก่ล่าวมาข้างต้น 

และจะก�าหนดเป็นกี่ระดับหรือในภาพรวมของโครงการจะก�าหนดอย่างไร	

ขึ้นอยู่กับความต้องการรายละเอียดจากสารสนเทศ	ยิ่งเกณฑ์หลายระดับ

ก็ยิ่งละเอียดมากแต่ก็ยุ่งยากมากขึ้นเช่นเดียวกัน

	 	 เมือ่ก�าหนดเกณฑ์แล้ว	ถ้าประสงค์จะให้ผลการประเมนิละเอยีด 

ยิ่งขึ้น	ก็ต้องก�าหนดค่าน�้าหนักของสิ่งที่ประเมิน	ประเด็นการประเมินและ

ตัวชี้วัดทุกตัวโดยอาจให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง	 ร่วมกันก�าหนดหรือ

ใช้สถิติก็ได้	 ซึ่งถ้าใช้สถิติจะยุ่งยาก	 ในที่นี้จะเน้นการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือ 

ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันก�าหนด

 ๔. การก�าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตการประเมิน

	 	 เมื่อได้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่	๑	–	๓	แล้ว	ก็น�าสาระที่ได้มา 

รวมเป็นกรอบแนวคดิการประเมนิ	สาระทีส่�าคญัก็คอื	วัตถปุระสงค์ประเดน็

การประเมิน	 ตัวชี้วัดเกณฑ์	 (ถ้ามี)	 และค่าน�้าหนัก	 (ถ้ามี)	 ซึ่งอาจจะท�า

เป็นตารางกรอบแนวคิดโดยเฉพาะที่มีองค์ประกอบ	 หรือสาระส�าคัญๆ	

ดังกล่าว	 หรืออาจจะน�ามารวมกับขอบเขตการประเมิน	 เป็นตารางกรอบ

แนวคิด	 และขอบเขตการประเมินก็ได้	 การก�าหนดกรอบแนวคิดน้ีถ้าจะ 

ขึ้นเป็นหัวข้อใหญ่แล้ว	 รวมทั้งตอนที่	 ๑-๓	 เข้าด้วยกันก็ได้	 แต่ในที่นี้ 

เพื่อให้การเตรียมการประเมินค่อยๆ	 ท�าเป็นขั้นเป็นตอน	 จึงได้น�าเรื่อง 

กรอบแนวคิดการประเมินมาไว้ในขั้นตอนที่	 ๔	 ซ่ึงบางครั้งอาจพบได้ว่า 
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การก�าหนดกรอบแนวคิดการประเมินนี้จะเรียกว่า	 การวางแผนหรือการ 

ออกแบบการประเมิน	 โดยก�าหนดไว้เป็นหัวข้อใหญ่	 ดังกล่าวมาแล้วก็ได้	 

เมื่อได้กรอบแนวคิดการประเมิน	 ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือแผนที ่

หรือพิมพ์เขียว	 ซึ่งจะเป็นแนวทางการประเมินขั้นตอนอื่นๆ	 แล้วขั้นตอน 

ต่อมาก็จะเป็นการก�าหนดขอบเขตการประเมิน

	 	 การก�าหนดขอบเขตการประเมินจะต่อเน่ืองจากการก�าหนด

กรอบแนวคิดการประเมินโดยพิจารณาว่าประเด็นการประเมินตัวชี้วัด 

และเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ท่ีก�าหนดไว้ในกรอบแนวคดินัน้จะมขีอบเขตหรอืขดีจ�ากัด

เกีย่วกบักลุม่ผูใ้ช้ข้อมูล	เครือ่งมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลู	การวเิคราะห์	ฯลฯ	

ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดอย่างไร	 ซึ่งประเด็นการประเมินและตัวชี้วัด 

ทีม่อียูใ่นกรอบแนวคดิแล้วถอืว่าเป็นเนือ้หา	หรอืถ้าเป็นงานวิจัยก็คอืตัวแปร

และตวัแปรย่อย	หรอืองค์ประกอบของตวัแปรส่วนกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูก็จะคล้าย

กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 เครื่องมือก็จะคล้ายกับเครื่องมือในการวิจัย	

ส่วนการวเิคราะห์ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปรมิาณ	อาจจะใช้สถติทิีง่่ายกว่าการวจัิย 

ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	 นอกจากนี้ 

ถ้าต้องการรายละเอียดมากขึ้น	 อาจเพิ่มองค์ประกอบอ่ืนๆ	 ในขอบเขต 

การประเมินได้อีก	เช่น	พื้นที่	เวลา	แนวทางการเก็บข้อมูล	เป็นต้น
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 ๕. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูล

	 	 การประเมินเป็นการตัดสินใจโดยอาศัยสารสนเทศ	 สรุปผล 

การวิเคราะห์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง	 ๆ	 ซึ่งต้องใช้เครื่องมือ	

เช่นเดยีวกบัการวจิยั	เพยีงแต่เครือ่งมอืในการวจิยัอาจใช้เครือ่งมอืมาตรฐาน

หรือเครื่องมือที่สร้างไว้แล้วได้บ้าง	 แต่การประเมินมีลักษณะเฉพาะกว่า 

การวิจัย	นักประเมินมักจะต้องสร้างและพัฒนาเครื่องมือขึ้นเอง	เครื่องมือ

ส่วนใหญ่	ได้แก่	แบบสอบถาม	แบบสมัภาษณ์	แบบสงัเกต	ซ่ึงต้องสร้างตาม 

หลักวิชาการ	โดยมีที่มาชัดเจนจากแนวคิด	ทฤษฎี	หรือวัตถุประสงค์	สาระ 

เนื้อหาวิชา	 ฯลฯ	 เมื่อสร้างแล้วก็ต้องมีการพัฒนาตามวิสัยที่ท�าได้	 เพื่อให้ 

เครื่องมือมีคุณภาพสูงสุด	ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลและสารสนเทศที่จะได้

 ๖. การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ดังกล่าวแล้วในขั้นตอนที่	 ๕	 ว่าการประเมินเป็นการตัดสินใจ	 

โดยอาศัยข้อมูลน�ามาวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 สรุปเป็นสารสนเทศ	 ดังน้ัน 

หลังจากได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือได้มาตรฐานแล้วก็ต้องเก็บข้อมูล 

ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 ทดสอบ	 สอบถาม	 สัมภาษณ์	 สังเกต	 หรือบันทึก

ด้วยวิธีการเชิงประเมิน	หรือคุณภาพ	หรือทั้งสองวิธีผสมกัน	เพื่อให้มีความ

ครอบคลุมก่อนจะน�าไปวิเคราะห์
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 ๗. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 	 การประเมินในเชิงปริมาณหรือวิธีการเชิงระบบ	 ซึ่งเก็บข้อมูล 

ในเชิงปริมาณจะต้องอาศัยสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อสรุปผลการ

ประเมินได้ชัดเจนขึ้นเช่นเดียวกับการวิจัย	 เพียงสถิติที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น 

สถิติพื้นฐาน	เช่น	ค่าความถี่	ค่าร้อยละ	(%)	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(S.D.)	 หรือสถิติที่ใช้ในการวัดผล	 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือบางชนิด	 

ซึ่งไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับสถิติที่ใช้ในการวิจัย	 แม้ว่าการประเมินบางครั้ง

อาจต้องใช้สถิติเปรียบเทียบผลพัฒนาการบ้างก็ไม่ยุ่งยากนัก	 ส่วนข้อมูล

เชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติแต่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	 Analysis)	

เป็นหลัก

 ๘. การเขียนรายงานการประเมิน

	 	 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการประเมินโดยทั่วไป	 ผู้-

ประเมินต้องเขียนรายงานการประเมินผล	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้ใช้ผลการ

ประเมิน	 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ	 รายงานการประเมิน

แบบสมบรูณ์	จะมีโครงสร้างคล้ายกบัรายงานการวจัิย	เพยีงแต่จะมบีทสรปุ 

ส�าหรับผู้บริหารแทนบทคัดย่อ	 และการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องจะม ี

น้อยกว่าการวิจัย	 การเขียนรายงานการประเมินต้องใช้ทักษะทั้งศาสตร ์

และศิลป์	 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอ�านาจหรือผู้อ่านเข้าใจชัดเจนและ 

โน้มน้าวให้น�าผลการประเมินไปเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจ	 ปรับปรุง

พัฒนาสิ่งที่จะประเมินให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามปรัชญาของ	การประเมิน

   การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต	 เป็นการประเมินผล

เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมและ 
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ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	“ป้องกันการทุจริต”	(โครงการโรงเรียนสุจริต)	

ซึง่มขีอบเขตการประเมินมาตรฐาน	๕	มาตรฐาน	คอื	มาตรฐานด้านวชิาการ	

มาตรฐานด้านงบประมาณ	 มาตรฐานด้านบุคคล	 มาตรฐานด้านบริหาร

ทั่วไป	 และมาตรฐานผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จ	 ในแต่ละมาตรฐาน 

มีตัวชี้วัดการด�าเนินการ	ซึ่งโรงเรียนสุจริตจะต้องประเมินตนเองเพื่อขอรับ

การประเมนิโดยส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	/	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

มธัยมศกึษา	และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ตามมาตรฐาน 

โรงเรียนสุจริต
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๗. แนวทางการด�าเนินการ
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คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต46

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

๑.
	ศ

ึกษ
าแ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
	ม

าต
รฐ

าน
	โร

งเร
ียน

สุจ
ริต

	แ
ละ

คู่ม
ือ

กา
รป

ระ
เม

ินม
าต

รฐ
าน

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต

๒.
	จ

ัดป
ระ

ชุม
ชี้แ

จง
แน

วท
าง

กา
รป

ระ
เม

ิน
มา

ตร
ฐา

น	
โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
แก

่คร
ู	บ

ุคล
าก

รท
าง

กา
รศ

ึกษ
า	

แล
ะผ

ู้เก
ี่ยว

ข้อ
ง

๓.
	แ

ต่ง
ตั้ง

คณ
ะก

รร
มก

าร
รับ

ผิด
ชอ

บ
มา

ตร
ฐา

นโ
รง

เร
ียน

สุจ
ริต

ใน
แต

่ละ
มา

ตร
ฐา

น	
(ด

ังร
าย

ละ
เอ

ียด
ท้า

ยต
าร

าง
)

๑.
	

ศึก
ษา

แน
วท

าง
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
	ม

าต
รฐ

าน
	โร

งเร
ียน

สุจ
ริต

	แ
ละ

คู่ม
ือก

าร
ปร

ะเ
มิน

มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร
ียน

สุจ
ริต

๒.
	

จัด
ปร

ะช
ุมช

ี้แจ
งแ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินง
าน

กา
รป

ระ
เม

ินม
าต

รฐ
าน

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
แล

ะใ
ห้โ

รง
เร
ียน

ไป
ด�า

เน
ินก

าร

๓.
	

ศึก
ษา

นิเ
ทศ

ก์ห
รือ

นัก
วิช

าก
าร

	
นิเ

ทศ
	ต

ิดต
าม

ให
้ค�า

ปร
ึกษ

า	
ช่ว

ยเ
หล

ือ
กา

รด
�าเ
นิน

งา
นข

อง
	โร

งเร
ียน

สุจ
ริต

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

46 คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 47

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

๔.
	ผ

ู้บร
ิหา

รโ
รง

เร
ียน

/ผ
ู้เก

ี่ยว
ข้อ

ง	
นิเ

ทศ
ติด

ตา
มก

าร
ด�า

เน
ินง

าน
ใน

แต
่ละ

มา
ตร

ฐา
น

๕.
	ด

�าเ
นิน

กา
รป

ระ
เม

ินต
นเ

อง
ตา

ม
มา

ตร
ฐา

นโ
รง

เร
ียน

สุจ
ริต

	ด
ังน

ี้

ปีท
ี่ ๑

	
โร
งเรี

ยน
แต่

งตั้
งค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ปร

ะเ
มนิ

ตน
เอ

ง	
จ�า

นว
น	

๕	
คน

	ป
ระ

กอ
บด

้วย
		

(๑
)	

ป.
ป.

ช.
สพ

ฐ.
ชุม

ชน
	จ

�าน
วน

	๑
	ค

น
		

(๒
)	

ป.
ป.

ช.
สพ

ฐ.
น้อ

ย	
จ�า

นว
น	

๑	
คน

		
(๓

)	
คณ

ะก
รร

มก
าร

สถ
าน

ศึก
ษา

	
	

ขั้น
พื้น

ฐา
น	

จ�า
นว

น	
๑	

คน
	

๔.
	

กา
รต

รว
จร

ับร
อง

ด�า
เน

ินก
าร

	
ดัง

นี้

ปีท
ี่ ๑

	
ส�า

นัก
งา

นเ
ขต

พื้น
ที่ก

าร
ศึก

ษา
	

นเิ
ทศ

	ต
ดิต

าม
	ให้

ค�า
ปรึ

กษ
า	
ช่ว

ยเ
หล

อื 
กา

รด
�าเ
นนิ

งา
นข

อง
โร
งเร

ยีน
ตา

มแ
นว

ทา
ง

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นโ

คร
งก

าร
โร
งเร

ียน
สุจ

ริต

ปีท
ี่ ๑

	
รับ

รา
ยง

าน
ผล

กา
รป

ระ
เม

ิน

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต
 (ต

่อ)

คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 47



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต48

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

		
(๔

)	
ผู้แ

ทน
คร

ู	จ
�าน

วน
	๑

	ค
น

	
(๕

)	
ผู้บ

ริห
าร

สถ
าน

ศึก
ษา

	
	

	
จ�า

นว
น	

๑	
คน

 
หา

กไ
ด้ร

ับก
าร

รับ
รอ

ง	
ให

้โร
งเร

ียน
 

ตัง้
คณ

ะก
รร

มก
าร

จดั
ท�า

รา
ยง

าน
กา

รป
ระ

เม
นิ

ตน
เอ

งเส
นอ

ต่อ
	ส

�าน
กัง

าน
เข
ตพื้

นที่
กา

รศ
กึษ

า 
เพ

ื่อแ
จ้ง

ผล
ไป

ยัง
	ส

พฐ
.	เ

พื่อ
ขอ

รับ
ใบ

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
ร	
(c
er

tifi
ca

te
)	ใ

บท
ี่	๑

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต
 (ต

่อ)

48 คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 49

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

ที่ 
๒

 
โร
งเร

ยีน
เต

รยี
มก

าร
รบั

กา
รป

ระ
เม

นิจ
าก

	
ส�า

นัก
งา

นเ
ขต

พื้น
ที่ก

าร
ศึก

ษา
	ห

าก
ได

้รับ
กา

รร
ับร

อง
จะ

ได
้รับ

ใบ
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

ร	
(c
er

tifi
ca

te
)	ใ

บท
ี่	๒

ปีท
ี่ ๒

	
ส�า

นัก
งา

นเ
ขต

พื้น
ที่ก

าร
ศึก

ษา
แต

่งต
ั้งค

ณ
ะก

รร
มก

าร
ปร

ะเ
มิน

มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร
ียน

สุจ
ริต

เพ
ื่อป

ระ
เม

ิน
โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
	จ

�าน
วน

	๕
	ค

น	
ปร

ะก
อบ

ด้ว
ย

	
(๑

)	
ป.

ป.
ช	

.ส
พฐ

.	จ
ังห

วัด
	 

	
	

จ�า
นว

น	
๑	

คน
		

(๒
)	

ผู้ท
ี่ส�า

นัก
งา

นเ
ขต

พื้น
ที่

	
	

กา
รศ

ึกษ
า	
เห

็นส
มค

วร
	

		
	

จ�า
นว

น	
๓	

คน

ปีท
ี่ ๒

 
	

รับ
รา

ยง
าน

ผล
กา

รป
ระ

เม
ิน

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต
 (ต

่อ)

49คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต50

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

ปีท
ี่ ๓

	
โร
งเร

ียน
เต

รีย
มร

ับก
าร

ปร
ะเ
มิน

จา
ก	

สพ
ฐ.
	ห

าก
ได

้รับ
กา

รร
ับร

อง
จะ

ได
้รับ

ใบ
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

ร	
(c
er

tifi
ca

te
)	ใ

บท
ี	่๓

	
พร

้อม
ป้า

ยโ
รง

เร
ียน

สุจ
ริต

	โด
ยโ

รง
เร
ียน

ด�า
เน

ินก
าร

ขอ
รับ

ป้า
ยโ

รง
เร
ียน

สุจ
ริต

			
			
			

ตา
มห

ลัก
เก

ณ
ฑ์ท

ี่	ส
พฐ

.ก
�าห

นด

  
(๓

)	
ศกึ

ษา
นเิ

ทศ
ก์ห

รอื
นกั

วชิ
าก

าร
 

 
 

ที่ร
ับผ

ิดช
อบ

	โค
รง

กา
ร 

	
	

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
เป

็นก
รร

มก
าร

 
	

	
แล

ะเ
ลข

าน
กุา

ร	
จ�า

นว
น	

๑	
คน

ปีท
ี่ ๓

	
๑.

	น
ิเท

ศต
ิดต

าม
ผล

กา
รด

�าเ
นิน

งา
นโ

รง
เร
ียน

สุจ
ริต

	ให
้เก

ิดค
วา

มย
ั่งย

ืน	
แล

ะพ
ร้อ

มร
ับก

าร
ปร

ะเ
มิน

จา
ก	

สพ
ฐ.

		
๒.

	ร
าย

งา
นโ

รง
เร
ียน

ทีพ
ร้อ

มร
ับ

กา
รป

ระ
เม

ินใ
ห้	

สพ
ฐ.

ปีท
ี่ ๓

	
ส�า

นัก
งา

นค
ณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

	แ
ต่ง

ตั้ง
คณ

ะก
รร

มก
าร

ปร
ะเ
มิน

มา
ตร

ฐา
น

โร
งเร

ียน
สุจ

ริต
เพ

ื่อป
ระ

เม
ินโ

รง
เร
ียน

สุจ
ริต

	จ
�าน

วน
	๕

	ค
น	

ปร
ะก

อบ
ด้ว

ย

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต
 (ต

่อ)

50 คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 51

ระ
ดับ

โร
งเ

รีย
น

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
นเ

ขต
พ

ื้นท
ี่กา

รศ
ึกษ

า

ระ
ดับ

ส�า
นัก

งา
น

คณ
ะก

รร
มก

าร
กา

รศ
ึกษ

าข
ั้นพ

ื้นฐ
าน

(๑
)	ผ

ูแ้ท
นจ

าก
	ส

พฐ
.	จ

�าน
วน

	๑
	ค

น
(๒

)	ผ
ู้อ�า

นว
ยก

าร
	ส

�าน
ักง

าน
เข
ตพ

ืน้ท
ี่	 

	
กา

รศ
กึษ

าห
รอื

รอ
งผ

ูอ้�า
นว

ยก
าร

 
	

ส�า
นกั

งา
นเ

ขต
พื้น

ที่ก
าร

ศึก
ษา

ที่
	

รับ
ผิด

ชอ
บโ

คร
งก

าร
โรง

เรยี
นส

จุร
ติ

	
จ�า

นว
น	

๑	
คน

 
(๓

)	ป
.ป

.ช
	.ส

พฐ
.	จ

งัห
วดั

	จ
�าน

วน
	๑

	ค
น

(๔
)	ผ

ู้บร
ิหา

รโ
รง

เรีย
นส

ุจร
ิตต

้นแ
บบ

	
	

เป
็นก

รร
มก

าร
	จ

�าน
วน

	๑
	ค

น
(๕

)	ศ
ึกษ

าน
ิเท

ศก
์หร

ือน
ักว

ิชา
กา

ร
	

ที่ร
ับผ

ิดช
อบ

โค
รง

กา
รโ
รง

เรีย
น 

	
สุจ

ริต
	เป

็นก
รร

มก
าร

แล
ะ 

	
เล

ขา
นุก

าร
	จ

�าน
วน

	๑
	ค

น

๗.
 แ

นว
ทา

งก
าร

ด�า
เน

ินก
าร

ปร
ะเ

มิน
เก

ณ
ฑ

์มา
ตร

ฐา
นโ

รง
เร

ียน
สุจ

ริต
 (ต

่อ)

51คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต52



คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 53

 การรายงานผล	 เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการประเมินโดยทั่วไป	 

ผู้ประเมินต้องเขียนรายงานผล	 การประเมิน	 เพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู ้ใช ้

ผลการประเมินและผู้เกี่ยวข้อง	ได้ทราบว่าผลการด�าเนินงานตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต	 อยู่ในระดับใด	 ดังนั้นจึงขอเสนอแนวทางการเขียนรายงาน

การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริตดังนี้

	 ๑.	 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเอง

	 	 การแต่งตัง้คณะกรรมการจดัท�ารายงานผลการประเมนิตนเอง	

มีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 ๑.๑		 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ

	 		 ๑.๒		 รองผูอ้�านวยการโรงเรยีน	 รองประธานกรรมการ

	 	 ๑.๓		 ครูผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน

	 	 	 	 	 โรงเรียนสุจริต	 กรรมการ

	 	 ๑.๔		 ผูร้บัผดิชอบโครงการโรงเรยีนสจุรติ	 กรรมการ

	 	 	 	 	 	 และเลขานกุาร
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	 ๒.	 คณะกรรมการ	วิเคราะห์	สรุปผลการประเมิน	

	 ๓.	 จัดท�ารายงานการประเมินตนเอง	ประกอบด้วย	หัวข้อดังนี้

	 	 ๓.๑		ปก

	 	 ๓.๒		บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร

	 	 ๓.๓		ค�าน�า

	 	 ๓.๔		สารบัญ

	 	 ๓.๕		 เนื้อหา

		 	 	 	 	 ส่วนที่	๑	 ข้อมูลสถานศึกษา

		 	 	 	 	 ส่วนที	่๒	 ผลการด�าเนนิงานตามมาตรฐานโรงเรยีนสจุรติ

	 	 	 	 	 ส่วนที่	๓	 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและภาพ 

	 	 	 	 	 	 ความส�าเร็จ

	 	 ๓.๖		 ภาคผนวก

	 เพื่อให้การน�าเสนอในส่วนของเนื้อหามีรายละเอียดครอบคลุม

ประเด็น	จึงเสนอตัวอย่างดังนี้

ตัวอย่างการน�าเสนอส่วนเนื้อหา

ส่วนที่ ๑	ข้อมูลสถานศึกษา

	 การน�าเสนอข้อมูลสถานศึกษาควรประกอบไปด้วย	 ข้อมูลทั่วไป	

ข้อมูลผู้บริหาร	ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ข้อมูลนักเรียน

ส่วนที่ ๒ ผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

	 การน�าเสนอผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริตควร

ประกอบด้วย	ผลการด�าเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริตในระยะ	๑	ปี

ที่ผ่านมา	และการประเมินผลตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต	ดังนี้
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ผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การจัดการเรียนรู้

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

การวางแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการ
วเิคราะห์ผู้เรียน	ที่สอดแทรก/บูรณาการ	
คุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียน
สุจริต
ครูมีการใช้แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ	
๕	ประการของโรงเรียนสุจริตอย่าง
สม�่าเสมอ
ครูมีการใช้สื่อ/นวัตกรรม/	แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและคุ้มค่า
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผล
นักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสม
ตามคุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียน
สุจริต	อย่างเที่ยงตรง
ประเมินผลนักเรียนตามคุณลักษณะ	
๕	ประการของประเมินผลนักเรียน
ตามคุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียน
สุจริตอย่างเป็นธรรมและมีผลการ
ประเมินใน	ระดับดีขึ้นไป	สูงกว่า
ร้อยละ	๘๐

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐาน

มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่
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นักเรียนจัดท�าโครงงาน/วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ	(Best	Practice)	ที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียน
สุจริต
ครูจัดท�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
(Best	Practice)	และหรืองานวิจัย
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ	๕	ประการ
ของโรงเรียนสุจริต
ผู้บริหารจัดท�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ	
(Best	Practice)	และหรืองานวิจัย
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ	๕	ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

๖.

๗.

๘.

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การจัดการเรียนรู้	(ต่อ)

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๓-๔	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๕-๖	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๗	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๘	ข้อ

รวม

	 มี	 ไม่มี
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รวม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ	๕	
ประการของโรงเรียนสุจริต		
ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม	ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
มีคุณลักษณะ	๕	ประการของ
โรงเรียนสุจริต	ทั้งในและนอกเวลาเรียน			
เช่น		ค่ายเยาวชน,	กิจกรรมจิตอาสา,	
กิจกรรมสภานักเรียน	ฯลฯ
ครูปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ในการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมอย่าง
เคร่งครัด
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
คุณลักษณะ	๕	ประการของโรงเรียน
สจุรติด้วยความสมคัรใจ	ร้อยละ	๘๐	ขึน้ไป
สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ	๕	ประการ
ของโรงเรยีนสจุรติถกูต้องตามความเป็นจรงิ
ครูและนักเรียนกล่าวค�าปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรม
ต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

	 มี	 ไม่มี
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๓-๔	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๖	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การนิเทศภายใน

๑.

๒.

๓.

๔.

จดัท�าแผนการนเิทศภายในทีเ่กีย่วข้องกบั
การจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรมต่างๆ
ของโครงการโรงเรยีนสจุรติ
แต่งต้ังผู้รบัผิดชอบในการนเิทศทีเ่กีย่วข้อง
กบัการจดัการเรยีนรูแ้ละการจดักจิกรรม
ต่างๆของโครงการโรงเรยีนสจุรติทีม่คีวามรู้
ความสามารถและเป็นทีย่อมรบั
ทกุฝ่ายมีส่วนร่วมในการก�าหนดปฏทินิและ
เครือ่งมือนเิทศการจดัการเรยีนรูแ้ละจดั
กจิกรรมต่างๆ	ของโครงการโรงเรยีนสจุรติ	
ด�าเนนิการนเิทศตามปฏทินิทีก่�าหนด
พร้อมทัง้นเิทศจดุเน้นคณุลกัษณะทีต้่อง
ปฏิบติัเร่งด่วนของผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน
โรงเรยีนสจุรติและให้ข้อมลูย้อนกลบั	
(feed	back)	ตรงตามความเป็นจรงิ

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

	 มี	 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การนิเทศภายใน	(ต่อ)

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

น�าผลการนเิทศมาวเิคราะห์	แลกเปลีย่น
และสะท้อนผลการนเิทศตามความเป็นจรงิ
เพือ่ร่วมกนัหาวธิกีารแก้ปัญหาหรอืพฒันา
นกัเรยีนให้มีคุณลกัษณะ	๕	ประการของ
โรงเรยีนสจุรติทีด่ทีีส่ดุ	ประหยดั	และเกดิ
ประโยชน์สูงสุด

๕.

รวม

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

	 มี	 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔  การบริการด้านวิชาการ

การด�าเนินงาน
ร่องรอย/หลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

มีการวางแผนการให้บรกิารด้านวชิาการ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติอย่างเป็นระบบ
ให้บรกิารส่ือ/นวตักรรม/แหล่งเรยีนรู้
ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติด้วยความเสมอภาค
บรกิารให้ค�าปรกึษาและแลกเปลีย่น
องค์ความรู	้การด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีน
สจุรติทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน
ด้วย		ความสมัครใจ
มีการเผยแพร่	ประชาสมัพนัธ์	ผลการ
ด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนสจุรติทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรยีนด้วยวธิกีารที่
หลากหลายและต่อเนือ่ง
สร้างเครอืข่ายการบรกิารด้านวชิาการ
ทีเ่กีย่วข้องการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีน
สจุรติ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

รวม

	 มี	 ไม่มี
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ
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ผลการด�าเนินงานมาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ

ตัวบ่งชี้ รายการ ระดับคะแนน

๑

๒

๓

๔

การจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

การนิเทศภายใน

การบริการด้านวิชาการ

คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น ...................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

จุดด้อย ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

จุดพัฒนา ..................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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รวม

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การวางแผนงบประมาณ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ป.ป.ช.	สพฐ.	ชุมชน	
และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	มีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน	ปัญหา
และความต้องการจ�าเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ของโรงเรียน

มีแผนและปฏิทินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของโรงเรียนอย่างประหยัด
และคุ้มค่า

มหีลกัเกณฑ์และข้ันตอนการปฏบิตังิาน 
การใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนและ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้

มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมัครใจ
และมีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้
รับผิดชอบงานการเงิน	การบัญชีและ
พัสดุของโรงเรียน

ป.ป.ช.	สพฐ.	ชุมชน	
และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	มีส่วนร่วม
ในการจัดสรรงบประมาณในแต่ละ
แผนงาน/โครงการ	อย่างเหมาะสม

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐานประเด็นการพิจารณาที่

	 มี	 ไม่มี
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  การใช้จ่ายงบประมาณ

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่าย
เงินงบประมาณให้บุคลากรและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทราบ

ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวตัถปุระสงค์
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้	

ใช้จ่ายงบประมาณตามระยะเวลา
ทีก่�าหนด

มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด	
คุ้มค่า	และเกิดประโยชน์สูงสุด

มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
อย่างโปร่งใส	ตรวจสอบได้

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.

๒.

๓.

แต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับ	ติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียน	โดยมีตัวแทน	ป.ป.ช.	
สพฐ.	ชุมชน	และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	
เข้ามามีส่วนร่วม

มีการจัดท�าปฏิทินการก�ากับ	ติดตาม
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโรงเรียน

คณะกรรมการด�าเนินการก�ากับ	
ติดตาม	และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของโรงเรียนอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม	พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ	
(feed	back)	ตามความเป็นจริง	

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่
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รวม

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๔.

๕.

คณะกรรมการบันทึกผลการก�ากับ	
ติดตาม	ตรวจสอบ	และรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียน
ต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

โรงเรียนรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ	(ต่อ)

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ
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ผลการด�าเนินงานมาตรฐานที่ ๒ การบริหารงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ รายการ ระดับคะแนน

๑

๒

๓

การวางแผนงบประมาณ

การใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น ...................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

จุดด้อย ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

จุดพัฒนา ..................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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รวม

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มแีผนงาน/โครงการพัฒนาบคุลากรของ 
โรงเรยีน	เพือ่สร้างความรู	้	ความเข้าใจ 
และตระหนักในการด�าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต			

มกีารส่งเสริมให้บคุลากรทกุคนได้รบั
การพัฒนาและแสวงหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

สนับสนุนงบประมาณให้บคุลากรในการ
พฒันาและแสวงหาความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบั
การด�าเนินโครงการโรงเรียนสุจริตอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า

สรุปและรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรของโครงการโรงเรยีนสจุรติอย่าง
สม�า่เสมอ

มกีารเผยแพร่	ประชาสมัพันธ์	แลกเปลีย่น
เรียนรู้ผลการด�าเนินงาน	การพัฒนา
บุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริต
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การพัฒนาบุคลากร

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  การสร้างขวัญก�าลังใจ

๑.

๒.

๓.

๔.

ยกย่อง	ชมเชยบุคลากรที่เป็น
แบบอย่างตามคุณลักษณะ	5	ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

มอบรางวัล	(โล่/เกียรติบัตร/อื่นๆ)	
ให้กับบุคลากรที่เป็นแบบอย่าง
ตามคุณลักษณะ	5	ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

จัดสวัสดิการต่างๆ	ให้กับบุคลากร
โรงเรียนสุจริต

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
น�าผลงานที่เกิดจากการด�าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตไปใช้ใน	
การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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รวม

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  การสร้างขวัญก�าลังใจ	(ต่อ)

๕. เผยแพร่	ประชาสัมพันธ์	ผลงาน
ความส�าเร็จที่เกิดจากการด�าเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ
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ผลการด�าเนินงานมาตรฐานที่ ๓ การบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชี้ รายการ ระดับคะแนน

๑

๒

การพัฒนาบุคลากร

การสร้างขวัญก�าลังใจ

คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น ...................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

จุดด้อย ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

จุดพัฒนา ..................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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รวม

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารงานทั่วไป

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ส�ารวจและวางแผนการพัฒนา	
ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการก�าหนดแนวทาง
และข้อตกลงในการใช้อาคารสถานที่
และห้องพิเศษต่างๆ	ของโรงเรียน

จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาด			
ร่มรื่น	สวยงาม	ปลอดภัย	และเอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนสุจริต								

บุคลากรภายในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการบ�ารุงดูแล	รักษาและใช้อาคาร
สถานที่	ด้วยความสมัครใจ	คุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด

มกีารก�ากับ	ตดิตาม	ตรวจสอบการใช้
อาคารสถานที่และรายงานผล
ต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ความสัมพันธ์ชุมชน

๑.

๒.

๓.

๔.

วิเคราะห์สภาพชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนการด�าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านความ
สัมพันธ์ชุมชนโดยมีตัวแทน	ป.ป.ช.	
สพฐ.	ชุมชน	และ	ป.ป.ช.	สพฐ.	น้อย	
เข้ามามีส่วนร่วม

ก�าหนดแผนงาน/โครงการ	ที่จะให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
งานโครงการโรงเรียนสุจริต

โรงเรียนและชุมชนร่วมจัดกิจกรรม
ต่างๆ	ของโครงการโรงเรียนสุจริต
ด้วยความสมัครใจ
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รวม

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ความสัมพันธ์ชุมชน	(ต่อ)

๕. ประเมินความพึงพอใจของชุมชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ
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ผลการด�าเนินงานมาตรฐานที่ ๔ การบริหารงานทั่วไป

ตัวบ่งชี้ รายการ ระดับคะแนน

๑

๒

การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน

ความสัมพันธ์ชุมชน

คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น ...................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

จุดด้อย ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

จุดพัฒนา ..................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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รวม

มาตรฐานที่ ๕ 
ผลลัพธ์และภาพแห่งความส�าเร็จ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้บริหาร

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มกีารวางแผนการปฏบิติัอย่างเป็นระบบ	

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	ระเบียบ	
แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของทาง
ราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ	

ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบ	

ด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียง
อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่าง
แก่สาธารณะชน	

อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
และส่วนรวม
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ครู

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มกีารวางแผนการปฏบิติัอย่างเป็นระบบ	

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	ระเบยีบ	
แบบแผนธรรมเนยีมปฏบิติัของทาง
ราชการและจรรยาบรรณวชิาชพี	

ปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลาและเต็มความ
สามารถ

ด�ารงชวิีตโดยยดึหลกัความพอเพยีง

อทุศิตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
และส่วนรวม

หมายเหต ุ ครูร้อยละ	๘๐	ปฏบิติัได้ในแต่ละประเด็น
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รวม

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  นักเรียน

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มีการท�างานเป็นขั้นตอน

ปฏิบัติตนตามระเบียบ	ข้อปฏิบัติ	และ
ข้อตกลงของโรงเรียน

ปฏบิตัติามค�ามัน่สญัญา	ไม่ถอืเอาสิง่ของ
หรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

มีพฤติกรรมประหยัด	อดออมและ
ใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

ช่วยเหลืองานผู้อื่นและส่วนรวมด้วย
ความเต็มใจ

หมายเหต ุ นักเรียนร้อยละ	๘๐	ปฏบิติัได้ในแต่ละประเดน็
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ ๔  โรงเรียน

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

สภาพแวดล้อมร่มรืน่	สวยงามเป็นสดัส่วน 
และปลอดภยั	เอ้ือต่อการเรยีนรู้

มข้ีอตกลง	และแนวปฏบิตัร่ิวมกันในการ 
ด�าเนินงานการพฒันาคณุภาพการศกึษา

บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม	โปร่งใส	
ตรวจสอบได้

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	
และเกิดประโยชน์สูงสุด

เป็นต้นแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียน
สุจริต
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ

รวม

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ชุมชน

การด�าเนินงาน
เอกสารหลกัฐาน

	 มี	 ไม่มี
ประเด็นการพิจารณาที่

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

มส่ีวนร่วมในการวางแผนการด�าเนนิงาน
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน

ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน

ด�ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

ร่วมปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ
และเต็มใจกับโรงเรียนและชุมชน

หมายเหต ุ ชมุชนร้อยละ	๘๐	ปฏบิติัได้ในแต่ละประเดน็
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ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕

หมายเหต ุ โรงเรยีนควรมผีลการประเมนิในระดับ	๓	ขึน้ไป	จงึจะถือว่าผ่านการประเมนิ

คะแนน

การด�าเนินงาน

	๑	คะแนน

ด�าเนินการ
๑	ข้อ

	๒	คะแนน

ด�าเนินการ
๒	ข้อ

	๓	คะแนน

ด�าเนินการ
๓	ข้อ

	๔	คะแนน

ด�าเนินการ
๔	ข้อ

	๕	คะแนน

ด�าเนินการ
๕	ข้อ
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ผลการด�าเนินงานมาตรฐานที่ ๕ ผลลัพธ์และภาพแห่งความส�าเร็จ

ตัวบ่งชี้ รายการ ระดับคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ผู้บริหาร

ครู

นักเรียน

โรงเรียน

ชุมชน

คะแนนเฉลี่ย

จุดเด่น ...................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

จุดด้อย ...................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

จุดพัฒนา ..................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
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แบบสรุปผลคะแนนการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

โรงเรียน..................................................สพป./สพม..................................

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคะแนน แปลผลที่

การบริหารงานวิชาการ

๑.๑	 การจัดการเรียนรู้

๑.๒	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการ 

	 โรงเรียนสุจริต

๑.๓	 การนิเทศภายใน

๑.๔	 การบริการด้านวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

๒.๑	 การวางแผนงบประมาณ

๒.๒	 การใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๓	 การตดิตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ

การบริหารงานบุคคล

๓.๑	 การพัฒนาบุคลากร

๓.๒	 การสร้างขวัญก�าลังใจ

การบริหารงานทั่วไป

๔.๑	 การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน

๔.๒	 ความสัมพันธ์ชุมชน

๑.

๒.

๓.

๔.

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย
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ผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จ

๕.๑	 ผู้บริหาร		 	

๕.๒	 ครู		

๕.๓	 นักเรียน		

๕.๔	 โรงเรียน		

๕.๕	 ชุมชน	 	

๕.

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ระดับคะแนน แปลผลที่

เฉลี่ย
รวมเฉลี่ย (จาก	๕	ด้าน)
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ปีที่

๑. -	 หลังจากโรงเรียนผ่านการ	
	 ประเมินมาตรฐาน	โดยคณะ	
	 กรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง	
	 แล้วน�าผลการประเมิน 
	 มาตรฐานมาปรับปรุง	
	 การด�าเนินงาน	โดยการ
	 จัดประชุมสัมมนา	ครูและ	
	 บุคลากรของโรงเรียน

-	 ผู้บริหารโรงเรียน	ควรน�าครู 
	 และบุคลากร	ทางการศึกษา 
	 ไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต 
	 ที่มีผลงานดีเป็นแบบอย่างได้			 
	 เพื่อเป็นการเปิด	โลกทัศน์	
	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

นิเทศ	ติดตาม	สนับสนุนการ
ด�าเนินงานของโรงเรียนสุจริต
ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ระดับโรงเรียน
ระดับส�านัักงานเขตพื้นที่

การศึกษา

๙. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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๒. การด�าเนินงาน	ให้ได้แนวทาง
ในการพัฒนาการด�าเนินงาน
โรงเรียนสุจริตในโอกาสต่อไป
โรงเรียนเก็บรวบรวมผลงาน			
จัดท�าผลงานที่เป็นการปฏิบัติ
ท่ีด	ี(Best	Practice)	ถงึวธิกีาร	
กระบวนการถึงการด�าเนินงาน 
อย่างไรจึงประสบความส�าเร็จ	
ของสถานศึกษา	เพื่อร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่ทางส�านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา	จัดขึ้น

หลังจาก	ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา	ประเมินมาตรฐาน	
โรงเรียนสุจริตในสังกัด		ครบทุก 
โรงเรียนแล้ว	ควรให้ทุกโรงเรียน
น�าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จุดดี	จุดด้อย	จุดที่ควร
พัฒนา	ตลอดจนผลการปฏิบัติ
ที่ดี	(Best	Practice)	ให้ได้
แนวทางในการพัฒนาและเพื่อ
เตรียมรับการประเมินมาตรฐาน	
จาก	สพฐ.	ในปีต่อไป

ปีที่ ระดับโรงเรียน
ระดับส�านัักงานเขตพื้นที่

การศึกษา
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 มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 รองผูอ้�านวยการกลุม่งานบรหิารงานวชิาการ	 รองประธานกรรมการ

	 ๓.	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

	 	 และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 กรรมการ

	 ๔.	 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	 กรรมการและเลขานกุาร	

 มาตรฐานที่ ๒ การบริหารงานงบประมาณ ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

	 	 การบริหารงานงบประมาณ	 รองประธานกรรมการ

	 ๓.	 ครูที่ที่ปฏิบัติหน้าที่การบริหารงาน

	 	 งบประมาณ	 กรรมการ	

	 ๔.	 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานงบประมาณ	 กรรมการและเลขานกุาร

 มาตรฐานที่ ๓ การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

	 	 การบริหารงานบุคคล	 รองประธานกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ รูปแบบที่ ๒ 
(ส�าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่)

การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน	

มีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้
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	 ๓.	 ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน

	 	 การบริหารงานบุคคล	 กรรมการ

	 ๔.	 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล	 กรรมการและเลขานกุาร

 มาตรฐานที่ ๔ การบริหารงานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย

	 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงานการบริหารทั่วไป	 รองประธานกรรมการ

	 ๓.	 ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานการบริหารทั่วไป	 กรรมการ

	 ๔.	 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารทั่วไป	 กรรมการและเลขานกุาร

 มาตรฐานที่ ๕ ผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จ ประกอบด้วย

		 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ	

	 ๒.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

	 	 การบริหารงานงบประมาณ	 กรรมการ

		 ๓.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงาน

	 	 การบริหารงานบุคคล	 กรรมการ

	 ๔.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงานการบริหารทั่วไป	 กรรมการ

	 ๕.	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	 กรรมการและเลขานกุาร

	 ๖.	 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต	 กรรมการ

	 	 	 และผู้ช่วยเลขานุการ
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	 ๑.	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ประธานกรรมการ	

	 ๒.	 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ	 รองประธานกรรมการ

	 ๓.	 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานบุคคล	 กรรมการ

	 ๔.	 หัวหน้าการกลุ่มงานการบริหารทั่วไป	 กรรมการ

	 ๕.	 หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานงบประมาณ	 กรรมการ

	 ๖.	 คณะครูทุกคน	 กรรมการ

	 ๗.	 ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต	 กรรมการและเลขานกุาร

	 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่จัดเก็บ	 รวบรวมข้อมูลอย่างเป็น

ระบบ	ครบถ้วน	สืบค้นได้ง่ายเพื่อเตรียมรับการประเมิน	

หมายเหตุ	 การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน	 ควรให้

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

การแต่งตั้งคณะกรรมการ รูปแบบที่ ๒ 
(ส�าหรับโรงเรียนขนาดกลาง/เล็ก)

การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน	

มีแนวทางการด�าเนินงาน	ดังนี้
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รายชื่อคณะท�างาน

ที่ปรึกษา

๑.	 นางรัตนา	ศรีเหรัญ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.	 นายอนุสรณ์	ฟูเจริญ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.	 นายพธิาน	พืน้ทอง	 ทีป่รกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

๔.	 นายชวลติ	โพธิน์คร	 ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คณะท�างานจากส�านักงาน ป.ป.ช.

๑.	 นายอุทิศ	บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

๒.	 นายธิติ	เมฆวณิชย์	 ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓.	 นายสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช�านาญการพิเศษ

๔.	 นายภิญโญยศ	ม่วงสมมุข	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕.	 นายเฉลิมชัยวงค์	บริรักษ์	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖.	 นายเทิดภูมิ	ทัศนพิมล	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะท�างานจาก สพฐ. และ สพท.
๑.	 นายเดช	ศิรินาม	 ผู้อ�านวยการ	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๒.	 นายโสธร	บุญเลิศ	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๒

๓.	 นายอนิรุทธ์	ล่ามพระยา	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๔

๔.	 นายมณเฑียร	ม่วงศรีศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๙

๕.	 นางสาวสรรเสริญ	สุวรรณ์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สิงห์บุรี
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๖.	 นางสาวรัชนีวัลย์	จุลบาท	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๓

๗.	 นายอินสวน	สาธุเม	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๑

๘.	 นางวันเพ็ญ	ศิริคง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๙.	 นายสมเกยีรต	ิตงุคะเสรีรักษ์	 ศกึษานิเทศก์	สพป.ชยัภมู	ิเขต	๓

๑๐.	นายศุภกร	มรกต	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ราชบุรี	เขต	๒

๑๑.	นายนิวัฒน์	โชติสวัสดิ์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กาญจนบุรี	เขต	๑

๑๒.	นายอนันต์	แก้วแจ้ง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๑๓.	นางจินดา	ตุ่นหล้า	 ศึกษานิเทศก์	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๑๔.	นางธนพรรณ	รอดก�าเหนดิ	 ศกึษานเิทศก์	สพป.พจิติร	เขต	๑

๑๕.	นางณัฐพร	พ่วงเฟื่อง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๓

๑๖.	นายจีรศักดิ์	รสลือชา	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สุโขทัย	เขต	๒

๑๗.	นางลาวัลย์	ตรีเนตร	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สมุทรปราการ	เขต	๑

๑๘.	นางสาวกิ่งนภา	สกุลตั้ง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.เลย	เขต	๑

๑๙.	นางสาวสภุาภรณ์	กัลยารัตน์	 ศกึษานิเทศก์	สพป.มกุดาหาร

๒๐.	นายพงษ์เทพ	มนัสตรง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ล�าพูน	เขต	๑

๒๑.	นายวินัย	อสุณี	ณ	อยุธยา	 ศึกษานิเทศก์	สพป.อุดรธานี	เขต	๑

๒๒.	นายอดุลย์	ผินโพ	 ศึกษานิเทศก์	สพป.อุบลราชธานี	เขต	๓

๒๓.	นายธนบดีพิพัฒน์	ด�านิล	 ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห	สพป.ชัยนาท

๒๔.	นายนิพนธ์	พรหมเมศร์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สงขลา	เขต	๒

๒๕.	นางนปภา	ศรีเอียด	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ปัตตานี	เขต	๑

๒๖.	นางภาวนา	นัครามนตรี	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ปัตตานี	เขต	๒

๒๗.	นางศิริงาม	ภูมิทัศน์	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๑๑

๒๘.	นายอานนท์	วงศ์วิศิษฏรังสี	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๒๙

๒๙.	นายทวี	บรรจง	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๑

๓๐.	นายพีรวัฒน์	เศวตพัชร์	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒
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๓๑.	นายทองคูณ	หนองพร้าว	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒

๓๒.	นายวีระ	อุตสาหะ	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๔

๓๓.	นายแสนศักดิ์	มีสิทธิ์	 นิติกร	สพป.นครศรีธรรมราช	เขต	๔

๓๔.	นางพิศมัย	สุวรรณมาโจ	 นักวิชาการศึกษา	สพป.นครพนม	เขต	๒

๓๕.	นายณัฐพล	คุ้มวงศ์	 นักวิชาการศึกษา	สพป.มหาสารคาม	เขต	๓

๓๖.	นายวิเชียร	ศิริคง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๓๗.	นายเสวก	บุญประสพ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม	

	 	 สพป.ตาก	เขต	๑

๓๘.	ว่าทีร้่อยโทกมัพล	ผลพฤกษา	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านแก้ว	

	 	 สพป.จันทบรุ	ีเขต	๑

๓๙.	นายไกรสร	พิมพ์ประชา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแบง	

	 	 สพป.หนองคาย	เขต	๒

๔๐.	นายธนกฤติ	พรมบุตร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง	

	 	 สพป.บุรีรัมย์	เขต	๓

๔๑.	นายวิโรจน์	ฉายชูวงษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแปรง	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๕

๔๒.	นายสิทธิพงศ์	สั่งศร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ	

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๔๓.	นางเพ็ญศรี	ศรีสุนารถ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง	

	 	 สพป.มหาสารคราม	เขต	๒

๔๔.	นายสมบูรณ์	ขุนไพชิต	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนส�านักสงฆ์ศรีวิชัย	

	 	 สพป.สงขลา	เขต	๑

๔๕.	นายสมพร	นาคพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก	

	 	 สพป.ล�าปาง	เขต	๑
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๔๖.	นายนุศิษย์	พรชีวโชติ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๓

๔๗.	นายพลธาวนิ	วชัรทรธ�ารงค์	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง	

	 	 สพป.ชลบรีุ	เขต	๑

๔๘.	นายวิชิต	เต็มนิล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด	

	 	 สพป.พัทลุง	เขต	๑

๔๙.	ว่าทีร้่อยตร	ีประเสรฐิ	รจุริา	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านยางน�า้กลดัใต้	

	 	 สพป.เพชรบุรี	เขต	๑

๕๐.	นายกนก	จ�าปามูล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองขามนาดี	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๖

๕๑.	นายสุพรรณ์	แก้วนิสัย	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	

	 	 สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๓

๕๒.	นายขวัญใจ	อุดมรัตน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	

	 	 สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๒

๕๓.	นายภานุพงศ์	นวลบุญมา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านผือ	(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

	 	 สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

๕๔.	นางนิรมล	บัวเนียม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล	

	 	 สพป.	กรุงเทพมหานคร

๕๕.	นายอิสมาน	มุวรรณสินธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนประชาบ�ารุง	

	 	 สพป.นราธิวาส	เขต	๓

๕๖.	นางอ�าพร	สุทธัง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว	

	 	 สพป.อุบลราชธานี	เขต	๕

๕๗.	นางอมรรัตน	์เชิงหอม	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านหาดแพง	(หาดแพงวทิยา)

	 	 สพป.นครพนม	เขต	๒

๕๘.	นายนรงค์	โสภา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร	สพป.สิงห์บุรี
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๕๙.	นายนิพนธ์	ยศดา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์	

	 	 สพม.เขต	๒๖

๖๐.	นางสาวอังคณา	นารีสาร	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร	

	 	 สพม.	เขต	๒๙

๖๑.	นางพัชภัสสร	เสนทัพพระ	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา	

	 	 สพม.	เขต	๓๑

๖๒.	นายดิลก	ราตรี	 ครู	โรงเรียนดงยางวิทยาคม	สพม.	เขต	๒๙

๖๓.	นายจ�าลอง	น่วมนุ่ม	 ครู	โรงเรียนวัดปากคลอง	(ประปามหาราช)	๓

	 	 สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	๑

๖๔.	นายยรรยงค์	ด�ารงค์ศักดิ์	 ครู	โรงเรียนบ้านพันเสา	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๖๕.	นายวันเฉลิม	วุฒิศิษฏ์สกุล	 ครู	โรงเรียนบ้านนกงาง	สพป.ระนอง

๖๖.	นายอุดรพัฒน์	บุญมา	 ครู	โรงเรียนบ้านนาฟ่อน	สพป.เชียงใหม่	เขต	๕

๖๗.	นางอังสนา	พิไสยสามนต์เขต	

	 	 ครู	โรงเรียนราชวินิต	มัธยม	สพม.	เขต	๑

๖๘.	นายพงศธร	ผ่านส�าแดง	 คร	ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวการนสุรณ์	สพม.	เขต	๒๖

๖๙.	นายฉัตยา	สารีวัลย์	 ครู	โรงเรียนวารินช�าราบ	สพม.	เขต	๒๙

๗๐.	นายมงคล	ปัญญารัตน์	 ครู	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	สพม.	เขต	๓๔

๗๑.	นายอนุรักษ์	ปาทา	 ครู	โรงเรียนไชยปราการ	สพม.	เขต	๓๔

๗๒.	นางสุนันท์	ธาราศักดิ์	 ครู	โรงเรียนไชยปราการ	สพม.	เขต	๓๔

๗๓.	นายไพทูรย์	ไวยธัญกิจ	 ครู	โรงเรียนพระบางวิทยา	สพม.	เขต	๔๒

๗๔.	นายสพลกิตติ์	สังข์ทิพย์	 ครู	โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	สพม.	เขต	๔๒

๗๕.	นายฐาปณัฐ	อุดมศรี	 ครู	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	สพม.	เขต	๔๒

๗๖.	นายศิวกร	รัตติโชติ	 นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗.	นางสาวจุฬาลักษณ์	ทรัพย์สุทธิ	

	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
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๗๘.	นางวันดี	จิตรไพวรรณ	 นักวิชาการศึกษาส�านักติดตาม

	 	 และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙.	นายคู่บุญ	สกุนตนาค	 นักวิชาการศึกษา

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐.	นางเกศกัญญา	อนุกูล	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑.	นายภูธร	จันทะหงษ์	ปุณยจรัสธ�ารง	

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒.	นายจักรพงษ์	วงค์อ้าย	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓.	นางพิชชาภา	วรวิทยาการ	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔.	นายสุจิตรา	พิชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕.	นายบุญช่วย	เหมศักดิ์	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๖.	นางสมลิตร	ไพรเถื่อน	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗.	นางเนตรทราย	แสงธูป	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘.	นางสาวศรัญญา	โชติ	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙.	นางจิณห์นิภา	ด�าสนิท	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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๙๐.	นางวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑.	นายบดินทร์	วรวสุ	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒.	นางสาวจุฑารัตน์	ก๋องค�า	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓.	นางสาวมณธิกา	จิตต์สอาด	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔.	นายสหัสพล	ษรบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
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