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 โครงกำรโรงเรียนสุจริต จัดท ำข้ึนเพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรมเป็นผู้ทีม่ีจรยิธรรมในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสขุ 
ไม่รู้มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ที่พอเพียงต่อกำรพัฒนำงำนอำชีพ และ คุณภำพชีวิตส่วนตนสำมำรถเผชิญ
ควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเท่ำทันและชำญฉลำดและ มีควำม เป็นประชำธิปไตย มีควำมรักและภำคภูมิใจใน
ท้องถ่ินและประเทศชำติ มีควำมรู้และทักษะ พื้นฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพสุจริต มีควำมมุ่งมั่นขยัน 
ซื่อสัตย์ประหยัด อดทน มีลักษณะ นิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมำชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน
สังคมไทย และสังคม โลก โดยด ำเนินโครงกำรอย่ำงเป็นระบบ มีกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำม
ต้องกำร กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำนตำมแผน กำรนิเทศติดตำมผล และ
ประเมินโครงกำร เพื่อน ำผลกำรประเมินโครงกำรไปใช้ในกำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง และ เป็นระบบ ผลกำร
ด ำเนินงำนช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำม คุณลักษณะ 5 ประกำรของ
โรงเรียนสุจริต อันได้แก่ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำม ช่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และ มีจิต
สำธำรณะ 
 ขอขอบคุณบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินโครงกำรทกุท่ำน ที่ให้ควำมร่วมมือในกำร ส ำเนินงำน
ตำมโครงกำรและประเมินโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ท ำให้ กำรด ำเนินงำนบรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ซึ่งประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง 
ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำงำน ให้มีควำมก้ำวหน้ำต่อไป



สำรบัญ 
                           หน้ำ 

แบบรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำร                      1 
หลักกำรและเหตุผล                         3 
วัตถุประสงค์                            3 
เป้ำหมำยตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ                       3 
ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม                   4 
งบประมำณที่ได้รับ                          4 
กำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม                     4 
 ขอบเขตของกำรประเมิน                    4 
 วิธีด ำเนินกำรประเมิน                     4 
สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม                     5 
ข้อเสนอแนะ                           8 
 
ภาคผนวก                            9 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ....................โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนาศึกษา อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม  
ท่ี............วันท่ี  31  เดือน ..........มีนาคม.......... พ.ศ. ……….2564…………. 
เรื่อง ................รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
                              
เรียน ผู้ส ำนวยกำรโรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ 
 
 ด้วยข้ำพเจ้ำนำยด ำรงศักดิ์ ศรีปัดสำ ต ำแหน่งครู โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ ผู้รับผิดชอบ 
โครงกำร/กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และได้ด ำเนินงำน ตำมโครงกำรดังกล่ำวเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติกิจกรรมตำมแบบรำยงำนที่แนบมำด้วย 
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

                ลงช่ือ           
                   (นำยด ำรงศักดิ์ ศรีปัดสำ) 
                      ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

ควำมเห็นผูอ้ ำนวยกำร  
โรงเรียนดงดำวแจ้งพฒันำศึกษำ 

......................................................................................... 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
 

 ลงช่ือ.......  
             (นำยสำยัน ปองไป) 
         ............../............../................... 
 
 



แบบรำยงำนกำรด ำเนินงำน/กจิกรรม /โครงกำร 
โรงเรียนดงดำวแจ้งพฒันำศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

โครงการ พัฒนำโรงเรียนสุจริต  งำน / กิจกรรมตำมแผน   งำน / กิจกรรมเพิ่มเติม 
ระยะเวลำในกำรท ำงำน เริ่ม.....กรกฎำคม 2563............ สิ้นสุด..........31  มีนำคม  2564................. 
ผู้รับผิดชอบ.........นำยด ำรงศักดิ์ ศรีปัดสำ………………………..สรุปรำยงำนเมื่อ.........31  มีนำคม  2564.......... 
 
 
1. กำรด ำเนินงำน/กิจกรรม/โครงกำร 
  ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น    อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  
2. ผลกำรด ำเนินกำร เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยด้ำนปริมำณ  
  สูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ......100…..)  เท่ำกับเป้ำหมำย (ร้อยละ……………………..) 
  ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย ( ร้อยละ.......................) 
3. ผลกำรด ำเนินกำรเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยด้ำนคุณภำพ 
 สูงกว่ำเป้ำหมำย ( ระบุเหตุผล) เนื่องจำกมีกำรปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงอย่ำง
ต่อเนื่อง กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมมำตรฐำนแตะตัวช้ีวัด ส่งผลให้กำรทดสอน  O-NET มีคะแนน
สูงข้ึน 
  เท่ำกับเป้ำหมำย ( ระบุเหตุผล) .......................................................................... 
  ต่ ำกว่ำ เป้ำหมำย ( ระบุเหตุผล) .......................................................................... 
4. จ ำนวนบุคลำกรหรือผู้ด ำเนินกำรมีควำมเหมำะสมเพียงใด  
  มำกเกินไป        เหมำะสมดี        ยังต้องปรับปรุง 
5. ควำมร่วมมือของผู้ร่วมงำนในกำรด ำเนินกำร 
  ได้รับควำมร่วมมือดีมำก    ได้รับควำมร่วมมือพอควร    ได้รับควำมร่วมมือน้อย  
6. งำน/กิจกรรมที่จัดข้ึนมีควำมเหมำะสม 
  ดี          พอใช้         ต้องปรับปรุง 
7. สถำนที่ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร มีควำมเหมำะสมเพียงใด  
  มำก         ปำนกลำง       น้อย 
8. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร  
  ตำมที่ระบุไว้ในแผน     เร็วกว่ำที่ระบุไว้ในแผน    ช้ำกว่ำที่ระบุไว้ในแผน 
9. ค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยจริง (ระบุ)  
  สูงกว่ำเป้ำหมำย     เท่ำกับเป้ำหมำย     ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย 
10. เครื่องมือประนควำมส ำเร็จของงำน (โปรดแนบมำด้วย)  
  แบบประเมินผล      แบบสังเกต       ผลกำรประชุมสรุปงำน 
11. ปัญหำและอุปสรรค 
  กิจกรรมไม่สอดคล้องกันควำมต้องกำรหรือปัญหำ  
  ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงคณะด ำเนินกำรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำงำนขัดข้อง ท ำงำนได้ไม่ตรงต่อควำมต้องกำร 

ค ำช้ีแจง โปรดใสเ่ครื่องหมำย  ลงใน  หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่ก ำหนด 



  ข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม /งำนโครงกำร เนื่องจำกโครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริตมีควำม
เกี่ยวเนื่องกับ กิจกรรมในโครงกำรอื่นๆ และเป็นกิจกรรมที่ต้องมีกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี
กำรศึกษำ 
  ข้ันตอนในกำรปฏิบัติงำนของกิจกรรม/งำน/โครงกำรไม่เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 
เพรำะ........................................................................................................................ ........................................... 
  ประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรของ กิจกรรม/งำน/โครงกำร ขัดข้องท ำให้กำรเบิกจ่ำย ล่ำช้ำหรือเปิด
ไม่ได้ 
  อื่นๆ ....................................................................................................................... ................................. 
12 ข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข 
 กำรพัฒนำผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรตำมรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ
กระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ (ครูต้องปลูกฝังผู้เรียนทั้งในและ
นอกห้องเรียนโดยบูรณำกำรให้เข้ำ กับทุกสำระกำรเรียนรู้และทุกกิจกรรม และต้องอำศัยควำมอดทนและ
ควำมใจเย็นของครูผู้สอนเนื่องจำกต้องใช้ระยะใน กำรขัดเกลำผู้เรียนให้มีจิตส ำนึกอย่ำงแท้จริง 
 
13. โครงกำรนี้มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสภำพโรงเรียน และเมื่อพิจำรณำถึงประสทิธิภำพและประสทิธิผล
ในกำร ด ำเนินกำรของ กิจกรรม/งำน/โครงกำรแล้ว ควรเป็นที่กิจกรรม/งำน/โครงกำรนี้ในปีกำรศึกษำต่อใน
หรือไม่ อย่ำงไร 
 โครงกำรนี้ควรจัดให้มีในสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพรำะผู้เรียนในวันนี้คือผู้ที่จะน ำประเทศชำติ 
และเป็นพลเมือง ที่ดีของประเทศชำติในอนำคต กำรปลูกฝังคุณธรรม 5 ประกำรตำมรูปแบบของโรงเรียน
สุจริต คือ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ จะส่งผลให้
ประเทศชำติมีควำมเจริญก้ำวหน้ำและสังคมอยู่ร่วมกัน อย่ำงมีควำมสุข 
 
 

                       ลงช่ือ …… ......ผู้รำยงำน/ผู้ประเมิน 
                    (นำยด ำรงศักดิ์ ศรีปัดสำ)  
                     ครู โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
สภำพสังคมในปัจจุบันน้ีมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กำรด ำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม อยู่ร่วมกัน
เกิดกำรแข่งขันแก่งแย่งชิงกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีควำมสุขโดยมีกำรเอำรัดเอำเปรียบใน สังคมทุก
รูปแบบ กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งควำมต้องกำรของตนอย่ำงไม่พอเพียง เป็นสำเหตุก่อให้เกิด กำรทุจริต
ทุกรูปแบบ มีกำรคอร์รัปช่ัน หรือกำรทุจริตฉ้อรำษฎร์บงัหลวง โดยกำรใช้อ ำนำจที่ได้มำโดยหน้ำที่ ในกำรหำ
ประโยชน์ส่วนตัว เช่นกำรติดสินบน กำรรีดไถคู่กรรโชก กำรยักยอก กำรเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กำรสนับสนุนพรรคกำรเมืองอย่ำงทุจริต 
 โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ นครพนม  ได้จัดท ำ 
โครงกำรนี้ข้ึน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้เป็นกิจกรรมที่เป็นกำรป้องกันกำรทุจริตผ่ำนกำรปลูก 
จิตส ำนึกให้กับนักเรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับประถมศึกษำ และเมื่อมีกำรด ำเนินงำนแล้ว ก็จะได้ 
น ำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนของ “โรงเรียนสุจริต" ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึน  
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนำนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกำรตำมรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ 
กระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ 
 2. ปลูกฝังสิตส ำนึกและส่งเสริมให้นักเรียนสร้ำงเครือข่ำยในชุมชนในสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 
ทุกรูปแบบ 
 
3. เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ มีคุณลักษณะ 
5 ประกำรตำมรูปแบบของโรงเรียนสจุริต คือ มีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมเที่ยงธรรม 
และมีจิตสำธำรณะ 
 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ มีจิตส ำนึก
และ ร่วมสร้ำงเครือข่ำยในชุมชน สังคม ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
 3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6  โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนศึกษำ ร้อยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรม
ที่ โรงเรียนจัดข้ึนทุกกิจกรรม 
 4. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง/ชุมชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม



4. ขั้นตอนการด าเนินการโครงการกิจกรรม  
1. จัดท ำโครงกำรเพิ่มขออนุมัติจำกผู้บริหำรโรงเรียน  
2. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  
3 ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำน  
4. จัดกิจกรรม ดังนี้  
 4.1 กิจกรรมเรียนดี : โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน 
        - โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
        - พลิกกระบวนกำรเรียนรู้ตำมรูปแบบ BBL  
 4.2 กิจกรรมเด่น 
        - กิจกรรมส่งเสรมทักษะด้ำนดนตรี-นำฏศิลป์ 
         - กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนเศรษฐกิจพอเพียง  
        - โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  
        - โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักเรียน  
        - โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน  
                                         - กิจกรรมต่อต้ำนยำเสพติดในโรงเรียน 
        - โครงกำรส่งเสริมกำรแข่งขัน ภำยใน - ภำยนอกโรงเรียน  
 4.3 กิจกรรมเน้นคุณธรรม 
        - กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน : ค่ำยคุณธรรม-จริยธรรม 
        - กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน  
 4.4 น ำชุมชน 
        - กิจกรรมส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโรงเรียน  
        - กิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  
        - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
        - ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนรว่มในกำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน 
5. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
6. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
7.สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและรำยงำนผู้บริหำรโรงเรียน 
  
5. งบประมาณท่ีได้รับ จ าแนกเป็น 
 งบประมำณ จ ำนวน 1,000 บำท จำกเงินอุดหนุนกำรศึกษำ



6. การประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   6.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ จ ำนวน 198 คน ครูและ
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 221 คน 
   6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 23 คน 
   คณะกรรมกำรสภำนักเรียนโรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ จ ำนวน 25 คน 
 6.2 วิธีด าเนินการ ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ไดด้ ำเนินกำรดังนี้  
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตำรำงที่ 1 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมสถำนภำพ 
 

สถำนภำพ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ครู 15 65 

นักเรียน 15 60 
รวม 30 100 

 
ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นคร ู  จ ำนวน......15......คน   คิดเป็นร้อยละ.......65....... 
    เป็นนักเรียน  จ ำนวน……15…...คน   คิดเป็นร้อยละ.......60...... 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน/โครงการ 
    รูปแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน/โครงการ  
ชื่องาน/โครงการ พัฒนาโรงเรียนสุจริต กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมำย (/) ตำมรำยกำรเป็นหรือเป็นว่ำเหมำะสม  
เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 หมำยถึง ปรับปรุง ประเมินอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ 40 %  
ระดับ 1 หมำยถึง พอใช้ ประเมินผลอยู่ในระดับ 40-59 %  
ระดับ 3 หมำยถึง ปำนกลำง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 79 % 
ระดับ 4 หมำยถึง ด ีประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่ำ 80 – 89 % 
ระดับ 5 หมำยถึง ดเียี่ยม ประเมินผลอยู่ในระดับสูงกว่ำ 90 % 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
1 2 3 4 5 

1. ด้านทรัพยากรท่ีได้      
1.1. ควำมเหมำะสมของงบประมำณ   2 10 18 
1.2. ควำมเหมำะสมของโครงกำรกับสภำพกำรด ำเนินกำรจริง    8 22 
1.3 ควำมร่วมมือของบุคลำกร ผู้เกี่ยวข้องในกำรงำน/โครงกำร    8 22 
1.4 ปริมำณวัสดุอุปกรณ์เพียงพอส ำหรับกำรด ำเนินงำน/โครงกำร   5 4 21 
1.5. ควำมเหมำะสมของสถำนที่ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน/โครงกำร    10 20 

รวม   7 40 103 
เฉลี่ย 95.33 

2. ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามกระบวนการ      
2.1 โครงกำรปีกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินโครงกำร    7 23 
2.2 ควำมเหมำะสมของจัดกิจกรรมและข้ันตอนวิธีกำรท ำเป็นโครงกำร    8 22 
2.3. ข้ันตอนและวิธีกำรในกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถส่งผลให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร คุณลักษณะที่ถึงประสงค์ ใต้ตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
เชิงคุณภำพ 

   5 25 

2.4. ข้ันตอนและกำรด ำ เนินโครงกำร กำรมีส่ วนร่วม ระหว่ำง 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร /วิทยำกร/ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

   5 25 

รวม    25 95 
เฉลี่ย 100 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน      
3.1 ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ที่ก ำหนดไว้มำกน้อย
เพียงใด 

   2 28 

3.2. ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ก ำหนดไว้มำก
น้อยเพียงใด 

   8 22 



33. ผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมเป้าหมายเชิงปริมาณที่ก ำหนดไว้มำก
น้อยเพียงใด 

   5 25 

รวม    15 75 
เฉลี่ย 100 

 
รวมคะแนนทุกด้ำน      

ค่าเฉลี่ย 4.75 
ร้อยละ 98.44 

* ถ้ำคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ 4 ข้ึนไป แสดงว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพอใจ 
 กำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพอไร       กำรด ำเนินงำนควรปรับปรุง  
ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม   ปำนกลำง   พอใช้   ปรับปรุง  
ตอนท่ี 3 สรุปข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………… 
 
7. สรุปผลการประเมิน 
 1. ผลกำรประเมินโครงกำรพัฒนำโรงเรียนสุจริต หลังกำรด ำเนินงำนโดยรวมเฉลี่ยทุกด้ำนคะแนน 
เฉลี่ย 4.75 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 98.44 เกณฑ์กำร 
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้ำนดังนี้คือ ด้ำนทรัพยำกรที่ใช้คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผล 
กำรประเมินอยู่ในระดับกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.33 เกณฑ์กำรประเมินอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม ด้ำนประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 
กำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 เกณฑ์กำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค้ำนประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน คะแนนเฉลี่ย 4.83 ผลกำรประเมินอยู่ในระดับกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 
100 เกณฑ์กำรประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 2. สรุปค่ำใช้จ่ำย 
   2.1. เงิน อุดหนุน.............1000……………...บำท 
        ใช้ไป ..........1000……………บำท  
        เหลือ...........-......................บำท 
 
3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ของ โครงการ / กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1.  เพื่ อพัฒนำนัก เรียนให้ เกิด คุณลักษณะ 5 
ประกำรตำมรูปแบบของโรงเรียนสุจริต คือ     
มีทักษะ กระบวนกำรคิด มีวินัย มีควำมซื่อสัตย์ 
มีควำมพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ 

  นักเรียนมี คุณลักษณะ 5 
ประกำรตำม รปูแบบของ 
โรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ
กระบวนกำรคิดมีวินัย      



มีควำมซื่อสัตย์   มีควำม
พอเพียง และมจีิต
สำธำรณะอยู่ในระดับด ี

 2. ปลูกฝังจิตส ำนึกและส่งเสริมให้นักเรียน สร้ำง
เครือข่ำยในชุมชนในสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ทุกรูปแบบ 

  ส่งเสริมให้นักเรียน สร้ำง
เ ครื อ ข่ ำย ใน  ชุมชนใน
สังคมใน กำรต่อต้ำนกำร 
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยสร้ำง
เครือข่ำยภำยในครอบครัว 
และเครือญำติ 

 
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย / ตัวช้ีวัด 
 

ท่ี เป้าหมาย / ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 1.ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 
1-6 โรง เรียนดงดำวแจ้ งพัฒนำศึกษำ  มี
คุณลั กษณะ 5 ประกำรตำมรูปแบบของ
โรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะ กระบวนกำรคิด มี
วินัย มีควำมซื่อสัตย์ มีควำมพอเพียง และมีจิต
สำธำรณะ 

   

 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่  
1-6 โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ มีจิตส ำนกึ 
และร่วมสร้ำงเครือข่ำยในชุมชน สังคม ในกำร
ต่อต้ำน กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

   

 3.นักเรียน โรงเรียนดงดำวแจ้งพัฒนำศึกษำ 
ร้อยละ 100 เข้ำร่วมกิจกรรมที่ โรงเรียนจัดข้ึน
ทุกกิจกรรม 

   

 4. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองชุมชน ร่วม 
กิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 

   

 5. ร้อยละของ ผู้เกี่ยวข้อง มีควำมพึงพอใจใน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของโรงเรียน 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องมี
ควำมพึงพอใจคิด
เป็นรอ้ยละ 98.44 

 
8. ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................... 
 



ภาคผนวก 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

กิจกรรมเข้ำค่ำยคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 
 

 
 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 

 



ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

 

กิจกรรมเวียนเทียนวันมำฆบูชำ 

 

 กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 



 

กิจกรรมกำรดูแลเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

 

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 


