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  โครงการ           โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 9 
กลุ่มบริหาร  บริหารทั่วไป  กลุ่มงานโครงการพิเศษ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
สนองยุทธศาสตร์ กศจ.ตาก ข้อที่ ๔.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรม       
                              จริยธรรม ภูมิคุ้มกันต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา 
สนองยุทธศาสตร์ ร.ร.ข้อที่ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
                              ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ข้อ 1.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทยา  รอดสุนทรา  และคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสุจริต 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2564-มีนาคม 2565 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” แก่โรงเรียนแกนน าทั่วประเทศ  จ านวน 
225 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต การปลูกฝังค่านิยมความสุจริตและ
การสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนในการต่อต้านการทุจริต โรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้รับการคัดเลือก    เข้าร่วม
โครงการและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้ร่วมวิจัยโครงการนี้จากจ านวน 24 โรงเรียนทั่วประเทศ 
 ปัญหาการทุจริตนับเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือในการปลูกฝังค่านิยมความ
สุจริตและการป้องกันการต่อต้านการทุจริตในสังคมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคน          โรงเรียนสาม
เงาวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมุ่งจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ พึงประสงค์ มีสุขภาพกายใจที่       แข็งแรงสมบูรณ์ จึงได้
ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือน าไปสู่คุณลักษณะความสุจริต 5 ประการได้แก่ ความคิดดี    มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
และความรับผิดชอบ ความพอเพียงและมีจิตสาธารณะ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติ
งานวิจัยโครงการ โดยได้จัดท าชุดกิจกรรมคุณลักษณะความสุจริต“บานบุรีช่อสีขาว”ควบคู่กับการด าเนินงาน
กิจกรรมตามโครงการ ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

จากผลการด าเนินงานในปี 2563 พบว่าโครงการโรงเรียนสุจริต สามารถพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติคุณลักษณะสุจริต 5 ประการอย่างแท้จริง เห็นสมควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้
สอดคล้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.ที่มีจุดเน้นการน าระบบการประเมิน ITA มาเป็นแนวทางการ
ประเมินการน าคุณลักษณะสุจริต 5 ประการเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.2 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตแก่นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
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3. เป้าหมาย 
 1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มีความคิดดี แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มรีะเบียบวินัย 

3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็นผู้มคีวามซื่อสัตย์ 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็นผู้มคีวามพอเพียง 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็นผู้มจีิตสาธารณะ 
6. โรงเรียนมีผลการประเมินผ่านการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต 

 7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
4. วิธีด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ เม.ย.64 คณะกรรมการโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
2 รวบรวมข้อมูลต่างๆและขออนุมัติโครงการ เม.ย.64 คณะกรรมการโครงการ 
3 ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องในโครงการ เม.ย.64 คณะกรรมการโครงการ 
4 ด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  คณะกรรมการโครงการ 
 4.1 กิจกรรมบูรณาการบานบุรีช่อสีขาว ปีที่ 9 เม.ย. 2564-มี.ค.2565 คณะกรรมการโครงการ 

 4.2 ด าเนินการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต ก.ค.2564-ก.ย.2565 คณะกรรมการโครงการ 

 4.3 ประเมินคุณลักษณะสุจริตนักเรียนและคณะครู มี.ค.2565 คณะกรรมการโครงการ 
 4.4 ประเมินความพึงพอใจ มี.ค.2565 คณะกรรมการโครงการ 
5 ประเมินผล  สรุปและรายงาน มี.ค.2565 คณะกรรมการโครงการ 
5. งบประมาณ จ านวน  1,650 บาท 

กิจกรรม ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการจัดท าเอกสารสรุป
งาน 

- - 1,650       

รวม 1,650       
 
6. ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน    40 คน 
 5.2 นักเรียน                    จ านวน  547 คน 
 5.3 ผู้ปกครอง    จ านวน  547 คน 
7. การวัดและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัด เครื่องมือวัด 
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1. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครอง ที่เป็นผู้มีความคิดดี แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองที่เป็นผู้มีระเบียบวินัย 
 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

3. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองที่เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองที่เป็นผู้มีความพอเพียง 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

5. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และผู้ปกครองที่เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

- สังเกตพฤติกรรม - แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. ผลการประเมิน ITA โรงเรียนสุจริต - ตรวจเอกสาร แบบประเมิน ITA 
5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึงพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการ 

- สอบถามความพึงพอใจ - แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามคุณลักษณะความสุจริตเกิดผลดี 
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม 
     

 
                                 ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพิทยา รอดสุนทรา) 
                 ประธานโครงการโรงเรียนสุจริต 
 
 
   ผู้ออนุมัติโครงการ 
                                                                  
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 
 
 
 

รายการประมาณการพัสดุโครงการประจ าปีการศึกษา 2564 
โครงการโรงเรียนสุจริต ปี 9 
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ที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/หน่วย รวมเงิน 
1 กระดาษ A4 10 รีม 120 1,200 
2 กระดาษปก A4 3 รีม 150 450 
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 1,650 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
รายละเอียดระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
1. มีความคิดดี 
แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน ผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้

จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แก้ไขปญัหา
และคิดอย่างสร้างสรรค์สม่ าเสมอ เป็น
แบบอย่างและสามารถแนะน าบุคคล
อื่นได ้

จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แก้ไข
ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์
สม่ าเสมอ เป็นแบบอยา่งได ้

จ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แก้ไข
ปัญหาและคิดอย่างสร้างสรรค์
สม่ าเสมอ  

จ าแนก แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ วิเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ แก้ไข
ปัญหาและคิดอย่าง
สร้างสรรค์บ่อยครั้ง 

จ าแนก แยกแยะ 
เปรียบเทยีบ วิเคราะห์ มี
วิจารณญาณ แก้ไข
ปัญหาและคิดอย่าง
สร้างสรรค์บางครั้ง 

2. มีระเบียบวินยั 
 

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ และ
ข้อตกลงต่างๆ ได้แก่ แต่งกายถูกตอ้ง
ตามระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อ
เวลา สม่ าเสมอ เป็นแบบอย่างท่ีดแีละ
สามารถแนะน าบุคคลอื่นได ้

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 
และข้อตกลงต่างๆ ได้แก่ แต่ง
กายถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา สม่ าเสมอ 
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และข้อตกลงต่างๆ 
ได้แก่ แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบและข้อบังคับ ตรงต่อ
เวลา สม่ าเสมอ  

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่างๆ ได้แก่ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา 
บ่อยครั้ง 

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับ และข้อตกลง
ต่างๆ ได้แก่ แต่งกาย
ถูกต้องตามระเบียบและ
ข้อบังคับ ตรงต่อเวลา 
บางครั้ง 

3. เป็นผู้มีซื่อสัตย ์
 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ปฏบิัติ
ตนในสิ่งท่ีถูกต้อง ละอายและเกรง
กลัวที่จะท าความผิด ท าตามสญัญา 
สม่ าเสมอ เป็นแบบอยา่งที่ดีและ
สามารถแนะน าบุคคลอื่นได ้

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง ละอาย
และเกรงกลัวที่จะท าความผดิ ท า
ตามสญัญา สม่ าเสมอ เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง 
ละอายและเกรงกลัวที่จะท า
ความผิด ท าตามสัญญา 
สม่ าเสมอ  

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัตตินในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด ท าตามสัญญา 
บ่อยครั้ง 

ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัตตินในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะท า
ความผิด ท าตามสัญญา 
บางครั้ง 

4. มีความพอเพียง 
 

ใช้ทรัพย์สินตนเองและส่วนรวมอยา่ง
ประหยดั คุ้มค่า เก็บรักษาอย่างดี 
ตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตผุล 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท าใหผู้้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยผู้อื่น 
สม่ าเสมอ เป็นแบบอยา่งที่ดีและ
สามารถแนะน าบุคคลอื่นได ้

ใช้ทรัพย์สินตนเองและส่วนรวม
อย่างประหยดั คุ้มค่า เก็บรักษา
อย่างดี ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตผุล ไม่เอาเปรยีบ
ผู้อื่น ไม่ท าใหผู้้อื่นเดือดร้อน 
พร้อมให้อภัยผู้อื่นสม่ าเสมอและ
เป็นแบบอย่างท่ีด ี

ใช้ทรัพย์สินตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาอย่างดี ตดัสินใจด้วย
ความรอบคอบ มีเหตุผล ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท าใหผู้้อื่น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยผู้อื่น
สม่ าเสมอ  

ใช้ทรัพย์สินตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั 
คุ้มค่า เก็บรักษาอยา่งดี 
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตผุล ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้
อภัยผู้อื่นบ่อยครั้ง 

ใช้ทรัพย์สินตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั 
คุ้มค่า เก็บรักษาอยา่งดี 
ตัดสินใจด้วยความ
รอบคอบ มีเหตผุล ไม่
เอาเปรียบผู้อื่น ไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้
อภัยผู้อื่นบางครั้ง 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
รายละเอียดระดับคุณภาพ 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 
5. มีจิตสาธารณะ 
 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อาสาท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น ดูแล
ทรัพย์สมบตัิส่วนรวม เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
สม่ าเสมอ เป็นแบบอยา่งที่ดีและสามารถ
แนะน าบุคคลอื่นได ้

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อาสาท างาน ช่วย
คิด ช่วยท า แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น 
ดูแลทรัพยส์มบตัิส่วนรวม เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์สม่ าเสมอ เป็น
แบบอย่างท่ีดี 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น อาสา
ท างาน ช่วยคิด ช่วยท า 
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น ดูแล
ทรัพย์สมบตัิส่วนรวม เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
สม่ าเสมอ  

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
อาสาท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่น ดูแลทรัพย์
สมบัตสิ่วนรวม เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
บ่อยครั้ง 

รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น 
อาสาท างาน ช่วยคิด 
ช่วยท า แบ่งปันสิ่งของ
ให้ผู้อื่น ดูแลทรัพย์
สมบัตสิ่วนรวม เข้า
ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
และ
สาธารณประโยชน์
บางครั้ง 

6. ร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ
โครงการ 

 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 80-89 มีความพึง
พอใจตั้งแต่ระดับมากขึ้นไป 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 70-79 
มีความพึงพอใจตั้งแต่
ระดับมากขึ้นไป 

ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 60-
69 มีความพึงพอใจ
ตั้งแต่ระดับมากข้ึนไป 

ผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่า
ร้อยละ 60 มีความพึง
พอใจตั้งแต่ระดับมาก
ขึ้นไป 
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เกณฑ์การประเมินผลโครงการ 

ระดับยอดเยี่ยม   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 90 -100 
ระดับดีเลิศ   หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80-89 
ระดับดี    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 70-79 
ระดับพอใช้    หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 60-69 
ระดับก าลังพัฒนา  หมายถึง ผลการประเมินปฏิบัติได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 59 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ระยะ 3 ปี(2564-2566) 
                                      กลุ่มบริหารทั่วไป  กลุ่มงานโครงการพิเศษ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.      ข้อที่ 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
สนองกลยุทธ์ กศจ.ตาก ข้อที่ ๔.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรม  
                             จริยธรรม   ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา 
สนองกลยุทธ์ ร.ร.       ข้อที่ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
                             ค่านิยมท่ีพึงประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

โครงการ / กิจกรรม 
ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพปี 

2564             
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพปี 2565           
ผลผลิตเชิงปริมาณและ

คุณภาพ ปี 2566             
1.โครงการโรงเรียนสุจริต 
ปี 9 

1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็น
ผู้มีความคิดดี แยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย 
3. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ

1. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 87 เป็นผู้มีความคดิดี 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 87 เป็นผู้มีระเบียบ

1. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีความคิดดี แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้
2. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
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ศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีความซื่อสัตย์ 
4. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 85 เป็น
ผู้มีความพอเพียง 
5. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ 
6. โรงเรียนมผีลการประเมินผ่านการ
ประเมิน ITA โรงเรยีนสุจริต 
7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 85 มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 
 

วินัย 
3. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 92 เป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย ์
4. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 87 เป็นผู้มีความ
พอเพียง 
5. นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้ปกครอง 
ร้อยละ 93 เป็นผู้มีจิต
สาธารณะ 
6. โรงเรียนมผีลการประเมิน
ผ่านการประเมิน ITA โรงเรยีน
สุจรติ 
7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 87 มี
ความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย 
3. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 เป็น
ผู้มีความซื่อสัตย ์
4. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 เป็น
ผู้มีความพอเพียง 
5. นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง ร้อยละ 95 เป็น
ผู้มีจิตสาธารณะ 
6. โรงเรียนมผีลการ
ประเมินผ่านการประเมิน 
ITA โรงเรียนสุจรติ 
7. ผู้เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานโครงการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


