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บทที่ 1 
ที่มาและความสำคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” แก่โรงเรียนแกนนำทั่วประเทศ  จำนวน 
225 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การปลูกฝังค่านิยมความสุจริตและ
การสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนในการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้รับการคัดเลือก    เข้าร่วม
โครงการและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้ร่วมวิจัยโครงการนี้จากจำนวน 24 โรงเรียนทั่วประเทศ 
 ปัญหาการทุจริตนับเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมความ
สุจริตและการป้องกันการต่อต้านการทุจริตในสังคมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน          โรงเรียนสาม
เงาวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมุ่งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายใจที่       แข็งแรงสมบูรณ์ จึงได้
ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือนำไปสู่คุณลักษณะความสุจริต 5 ประการได้แก่ ความคิดดี    มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
และความรับผิดชอบ ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติ
งานวิจัยโครงการ โดยได้จดทำชุดกิจกรรมคุณลักษณะความสุจริต“บานบุรีช่อสีขาว”ควบคู่กับการดำเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 พบว่าโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติคุณลักษณะสุจริต 5 ประการอย่างแท้จริง เห็นสมควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้
สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.ที่มีจุดเน้นการนำกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มาเป็นแนวทาง
เสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต 5 ประการต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียน ครู และชุมชน 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ  
ความสุจริต 5 ประการ ไดอ้ย่างถูกต้อง 
 3.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85  สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ          
ความสุจริต 5 ประการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3  ชุมชนภายในอำเภอสามเงาได้รับความรู้ ข่าวสาร จากการประชาสัมพันพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้าง
คุณลักษณะสุจริต 
 3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
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4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความสุจริตเกิดผลดี 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ 

“โรงเรียนสุจริต”) เกิดข้ึนเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ.2556 –2560) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกัน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตใน
สังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2560 (โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้คะแนนความโปร่งใสเพียงร้อยละ 35 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 
จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก เท่ากับประเทศเอกวาดอร์ มอลโดวา และปานามา) นอกจากนี้ 
สำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการไว้ 5 ยุทธศาสตร์ เพ่ือนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายใน 4 
กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มเด็กเยาวชน โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ 
ส่วนตนให้เกิดความเข้มแข็งมากท่ีสุดเพราะเป็นอนาคตของชาติ  

2) กลุ่มภาครัฐ เสริมสร้างและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้ดารงตำแหน่งทางการเมืองยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่  

3) กลุ่มภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

4) กลุ่มภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  

นับเป็นความพยายามที่ดีของ สานักงาน ป.ป.ช. และภาคีทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
ในการดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต เพ่ือใช้เป็นกรอบชี้นาในการดา
เนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ  

จะเห็นได้ว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ยังคงเป็นประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะองค์การที่รับผิดชอบงาน จัดการศึกษา
ให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงอนุมัติให้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
(ภายใต้ชื่อ“โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความสาคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติ ซึ่งโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กาหนดจุดหมายปลายทาง ที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข 
ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต” โดยมีขอบเขตของภารกิจและจุดมุ่งเน้นที่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องดำเนินการ คือ 

1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี
ระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข  
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2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด สา
นักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต  

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ 
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร  

ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กาหนดเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจ
พันธกิจแบบ บูรณาการ ตัวชี้วัดหลักยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางดาเนินการ ให้สถานศึกษานาไปสู่การ
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

วิสัยทัศน์  
“สพฐ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ

ตอบสนองการปูองกันทุจริต”  
พันธกิจ  
1. พัฒนาทุกหน่วยงานของสพฐ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต 

รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข  
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้นักเรียนสังกัด สพฐ. 

มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต  

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ 
ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ 
และมีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร  

“พัฒนาสพฐ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบ ปลอดอบายมุข ร่วมปอ้งกันทุจริต ปลูกจิตสำนึก ให้
นักเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา อย่างบูรณาการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้อง มีบทบาทในกระบวนการดาเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอภาค
และ เป็นธรรม รวมทั้งการปฏิบัติ การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างมี
จรรยาบรรณ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน”ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยมุ่งให้
นักเรยีน คร ูผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถดำเนินการได้ตรง จึงได้กำหนดตัวชี้วัดหลัก ดังนี้  

1. นักเรียนสังกัด สพฐ. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต  

2. คร ูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
3. นักเรียนสังกัด สพฐ. คร ูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต  
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ยุทธศาสตร์ที ่1 : สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสานึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน
สังกัด สพฐ. คร ูผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที ่2 : สพฐ. รวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที ่3 : สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพ่ือเป็นรากฐานในการปูองกัน 
การทุจริตอย่างมีจิตสานึกและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ดังนี้ 

๑.เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
๒.เราจะปลูกฝั่งค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน 
๓.เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งหมดนี้เพ่ือธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐติกาล 
 
คุณลักษณะความสุจริต 5 ประการ 
  คุณลักษณะความสุจริต หมายถึง การมีทักษะกระบวนการคิด การมีวินัยและความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยมีพฤติกรรมไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ 
เพ่ือตนเอง หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์ 

1. กระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ ให้เหตุผล มีวิจารณญาณ 
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติไม่ให้เกิดการกระทำ 
ใด ๆ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์ 
  2. การมีวินัย หมายถึง มีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง บังคับ 
กติกา ระเบียบ กฎหมาย ของครอบครัว โรงเรียน สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เคารพสิทธิของ 
ผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 
  3. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติตรงตามความเป็นจริง ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและโลก 
ทั้งทางกาย วาจา และใจ 
  4. การอยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผลมี
ภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  5. จิตสาธารณะ หมายถึง  การช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม 
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พฤติกรรมคุณลักษณะสุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 
1. ด้านกระบวนการคิด 

1.1 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 
1. จำแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อดี/ข้อเสีย/ประโยชน์/โทษ ความ 

เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
2. ยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน ชุมชน และสังคม พร้อมอธิบายความดีที่ปรากฏ 
3. วิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ประโยชน์ โทษ ที่ตนเอง โรงเรียนและชุมชน จะได้รับการปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ 
4. มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต 
5. สร้างสรรค์ผลงานต่อต้านการทุจริต 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6 
1. จำแนก เปรียบเทียบ แยกแยะแง่มุมต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลาย เช่น ข้อดี/ข้อเสีย/ประโยชน์/โทษ ความ
เหมาะสม/ไม่เหมาะสม 
2. วิเคราะห์ วิพากย์ เหตุ ปัจจัย ผลที่เกิด และผลกระทบต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติของ 
พฤติกรรมการทุจริต/ไม่ป้องกัน และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขได้ 
3. มีวิจารณญาณในการแก้ปัญหาการทุจริต และการไม่ป้องกัน 
4.สร้างสรรค์ผลงานต่อต้าน ป้องกันการทุจริต 
2.  มีวินัย 

2.1 ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และระเบียบของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลงของชุมชน ด้วยความเต็มใจ 
3. ตั้งใจเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ทันเวลาด้วยตนเอง 
4. รู้สิทธิ และรู้จักรักษาสิทธิของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
5. รับผิดชอบในการกระทำของตน 
6. มีส่วนร่วมในการกำหนดและพัฒนาข้อตกลงของห้อง 
7. รู้ และเคารพสิทธิของเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง ผู้อ่ืนในสังคม 
8. นำตัวอย่าง พฤติกรรมที่ดีไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 

2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 –  ม.6 
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน และระเบียบของโรงเรียนจนเป็นนิสัย 
2. ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบของชุมชน กฎ กติกาของสังคม และกฎหมายอย่างสม่ำเสมอด้วยความเต็มใจ 
3. ตั้งใจเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ทันเวลาด้วยตนเอง และเป็นแบบอย่างได้ 
4. รู้สิทธิ และรู้จักรักษาสิทธิของตนเองจนเป็นลักษณะนิสัย 
5. รับผิดชอบในการกระทำของตน 
6. มีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงของห้อง 
7. มีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงของชุมชน ท้องถิ่น 
8. นำตัวอย่าง พฤติกรรมที่ดีไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และชักชวนให้เครือข่ายปฏิบัติตาม 
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3. ซื่อสัตย์ สุจริต 
3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 

1.  ไม่พูดปด 
2. พูดจริง ปฏิบัติถูกต้องตามความจริง เพ่ือเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม 
3. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของกลุ่ม 
4. ไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบ 
5. ไม่หยิบสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
6. ยินดีในความสำเร็จ ไม่คิดริษยา หรือกลั้นแกล้ง 
7. พูดความจริงและให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับครู ผู้ปกครอง และเพ่ือนอย่างสม่ำเสมอ 

3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 
1. ไม่พูดปด 
2. ละอายและเกรงกลังต่อการกระทำผิดทั้งกาย วาจา ใจ 
3. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
4. ไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบ ไม่ลอกผลงานหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
5. ไม่ยักยอก ไม่ส่งคืนสิ่งของ ทรัพย์สินที่ยืมมา 
6. ทำของผู้อื่นเสียหายแล้ว 
7. ไม่กระทำการใด ๆ เพ่ือให้ตนเองได้รับประโยชน์ 
8. ไม่ชักชวนผู้อ่ืนไปในทางที่เสื่อมเสีย 
9. ไม่สอพลอเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน 
10.เตือนสติและแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
11.ร่วมมือ ร่วมใจกันทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 
4. อยู่อย่างพอเพียง 

4.1ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 
1. ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
2. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4 – ม.6 
1. ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
2. ตั้งสัจจะ และปฏิบัติ พัฒนาตนในการอดออม การใช้เงินอย่างประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้ทรัพยากรที่บ้าน โรงเรียน
และชุมชนอย่างประหยัด คุ้มค่า 
3. ตั้งสัจจะ และประพฤติ ปฏิบัติศีล 5 จนเป็นนิสัย 
         
5. มีจิตสาธารณะ 
            5.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – ม.3 
 1. พึงพอใจที่ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน 
 2. ชักชวนให้ผู้อ่ืนร่วมช่วยเหลือ แบ่งปัน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
 3. มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อ่ืน ประพฤติ ปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของโรงเรียน ชุมชน  สังคม 
4. เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดีของบุคคลที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริต 
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5. ชักชวนให้เพื่อนนักเรียนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนักเรียนที่ไม่เหมาะสมส่อไปในทางทุจริต อย่าง
เหมาะสมกับวัย 
6. ร่วมมือในกิจกรรมการติดตามการใช้อำนาจของรัฐ 
            5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 
1. ยึดมั่น และพึงพอใจที่ช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน 
2. เป็นผู้นำในกิจกรรม ร่วมช่วยเหลือ แบ่งปันให้ผู้อ่ืน โดยไม่หวังผลตอบแทน 
3. เป็นผู้นำในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนประพฤติปฏิบัติเพ่ือเป็นพลเมืองดีของชาติและสังคมโลก 
4. เป็นผู้นำในกิจกรรมเผยแพร่ความดีของบุคคลที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริต 
5. เป็นผู้นำในกิจกรรมการติดตาม และให้ข้อท้วงติง ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนักเรียนในการปฏิบัติงานที่เห็น
ว่าไม่เหมาะสม 
6. มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เก่ียวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต  ประจำปีงบประมาณ 
2562 มีดังนี้ 

 มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา 
      กำหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินงาน 

1. วิธีดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ต.ค.61 คณะกรรมการโครงการ 
2 รวบรวมข้อมูลต่างๆและขออนุมัติโครงการ ต.ค.61 คณะกรรมการโครงการ 
3 ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ ต.ค.61 คณะกรรมการโครงการ 
4 ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ  คณะกรรมการโครงการ 
 4.1 เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร คุณลักษณะสุจริตภายในโรงเรียน

และชุมชน 
ต.ค.2561-มี.ค.2562 คณะกรรมการโครงการ 

 4.2 กิจกรรมบานบุรีช่อสีขาว ปีที่ 6  ต.ค.2560-ก.ย.2562 คณะกรรมการโครงการ 
 4.3 ดำเนินกิจกรรมและนำเสนอผลงานบริษัทสร้างการดี ส.ค.2562 ครูชลอ ถนัดวณิชย ์

นักเรียนแกนนำ  
 4.4 ประเมินคุณลักษณะสุจริตนักเรียนและคณะครู ก.ย.2562 คณะกรรมการโครงการ 
 4.5 ประเมินความพึงพอใจ ก.ย.2562 คณะกรรมการโครงการ 
5 ประเมินผล  สรุปและรายงาน ก.ย.2562 คณะกรรมการโครงการ 
 
2. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะความสุจริต 

- ตรวจแบบทดสอบความรู้ 
- สังเกต 

- แบบทดสอบความรู้ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความสุจริต 

- ตรวจสอบพฤติกรรม 
- ตรวจสอบข้อมูลจากการวิจัย 

- แบบประเมินพฤติกรรม
ความสุจริต 

3. จำนวนประชาชนภายในอำเภอสามเงาได้รับความรู้ 
ข่าวสาร จากการประชาสัมพันพันธ์ รณรงค์ 
เสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต 

- ตรวจสำรวจข้อมูล - แบบสำรวจข้อมูล 

4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินงานโครงการ 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
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บทที ่4 
ผลการดำเนินงาน 

    โครงการ  โครงการโรงเรยีนสุจรติ ปี 7 
กลุ่มบริหาร  บรหิารทัว่ไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน ขอ้ 1.2 ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์

ของผูเ้รยีน 
สนองกลยุทธร์.ร. ข้อท่ี 1  พฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
ลกัษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นายพทิยา  รอดสุนทรา  และคณะกรรมการโครงการโรงเรยีนสุจรติ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561-กนัยายน 2562 

 
1. งบประมาณ จำนวน  2,000  บาท  (งบประมาณจาก สพฐ.) 
         งบประมาณท่ีได้รับ  ใช้ไป   คงเหลือ 
 2,000 บาท        2,000  บาท             -  บาท 
           
2. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

5.1 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา    35 คน 
 5.2 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  480 คน 
 5.3 จำนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   15 คน 
 5.4 จำนวนผู้ปกครอง    480 คน 
 
3.  ผลการประเมินโครงการ  
         ผลสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 7 ประจำปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 90.00  
ระดับดมีาก 
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แบบประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 7 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  ประจำปีงบประมาณ 2562 
 

กรุณาใส่เครื่องหมาย  ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 
เกณฑ์คะแนนการประเมิน 

4  หมายถึง  มีการดำเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพครบถ้วน 
3  หมายถึง  มีการดำเนินการตามรายการประเมิน มีบันทึกร่องรอยเป็นเอกสารและรูปภาพบางส่วน 
2  หมายถึง  มีการดำเนินการตามรายการประเมิน ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพเป็นบันทึกร่องรอย 
1  หมายถึง  ไม่มีการดำเนินการ/ไม่ได้ปฏิบัติ 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม     
3. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์     
4. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมาย     
5. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน     
6. วัสดุ / อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม     
7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
8. ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลา     
9. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของสพฐ.ในข้อที่ระบุ     
10. โครงการ/กิจกรรมนี้สนองนโยบายของโรงเรียน     

รวม   12+24=36=90.00  
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม ดีมาก 

 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้  ด ี ดีมาก 

คะแนนผลการดำเนินงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 50-74 

คะแนนผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ 75-89 

คะแนนผลการดำเนินงาน 
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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     สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินการ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.  เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

/ - ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกัน
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

2  เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียน ครู 
และชุมชน 

/  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 

3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 

/  มีเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

     สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 

ที ่ เป้าหมาย สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินการ บรรลุ ไม่บรรลุ 
1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะ  ความ
สุจริต 5 ประการ ได้อย่างถูกต้อง 

/ - นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 85 
ขึ้นไปมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะ  ความสุจริต 
5 ประการ ได้อย่าง
ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

 ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะความ
สุจริต 

2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 85 
สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะ  ความสุจริต 5 
ประการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

/ - นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 85 
ขึ้นไปสามารถปฏิบัติตน
ตามคุณลักษณะ  ความ
สุจริต 5 ประการ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

 ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่สามารถปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความสุจริต 

3 ชุมชนภายในอำเภอสามเงาได้รับความรู้ ข่าวสาร 
จากการประชาสัมพันพันธ์ รณรงค์ เสริมสร้าง
คุณลักษณะสุจริต 

/  ชุมชนภายในอำเภอสาม
เงาได้รับความรู้ ข่าวสาร 
จากการ
ประชาสัมพันพันธ์ 
รณรงค์ เสริมสร้าง
คุณลักษณะสุจริต 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

จำนวนชุมชนภายในอำเภอสามเงาได้รับความรู้ 
ข่าวสาร จากการประชาสัมพันพันธ์ รณรงค์ 
เสริมสร้างคุณลักษณะสุจริต 
 

4 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานโครงการ 

/  ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 85 ขึ้นไปมีความพึง
พอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินงานโครงการ 
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บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
 

จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  และบรรลุตามเป้าหมาย ได้รับงบประมาณดำเนินการบริษัทสร้างการดี จาก สพฐ. โรงเรียนโดย 
นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ได้เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร คุณลักษณะสุจริตภายในโรงเรียนและชุมชนภายใน
ชุมชนของอำเภอสามเงา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 7 มีจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะสุจริต บานบุรีช่อสีขาว (บูรณาการชีวิตประจำวัน) และประเมินคุณลักษณะสุจริต
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 7  ประจำปีงบประมาณ 2562 
ของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม มีผลสำเร็จ ร้อยละ 90.00 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
ปัญหา / อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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