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คํานํา

 ส�านกัพฒันานวัตกรรมการจดัการศกึษา ส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก�าหนดให้มีการประเมินโรงเรียนพระราชทาน
ความโปร่งใส โดยจะท�าการประเมนิโรงเรยีนสจุรติต้นแบบก่อน ส่วนโรงเรยีน
เครอืข่ายสจุรติจะด�าเนนิการประเมนิในปต่อไป จนกว่าจะครบทกุโรงเรยีน 
โรงเรยีนทีจ่ะเข้ารบัการประเมินโรงเรยีนพระราชทานความโปร่งใสต้องเปน
โรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู ่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประสบ
ความส�าเร็จ มีผลงานเชิงประจักษ์ จนเปนที่ยอมรับและเปนแบบอย่างแก่
โรงเรียนอื่น ๆ ได้ ซึ่งเกณฑ์การประเมินจะยึดตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
ที่ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได ้จัดท�าประกอบด้วย 
๕ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ ๒ 
การบริหารงานงบประมาณ มาตรฐานที่ ๓ การบริหารงานบุคคล 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารงานทั่วไป และมาตรฐานที่ ๕ ผลลัพธ์และ
ภาพแห่งความส�าเร็จ โรงเรียนที่ประเมินจะแบ่งเปน ๓ ขนาด ได้แก่ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่
 เพือ่ให้โรงเรยีนและผูเ้กีย่วข้องทกุฝายมคีวามเข้าใจตรงกันเก่ียวกับ
การประเมินโรงเรียนพระราชทานความโปร่งใส ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

( ก )คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส



(โครงการโรงเรียนสุจริต) ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงจัดท�า
เอกสารคู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใสขึ้น 
หวังว่าเอกสารเล่มนี้คงเปนประโยชน์แก่ผู ้เกี่ยวข้องทุกฝาย หากมี
ข้อบกพร่องประการใด ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้

ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

( ข ) คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส



สารบัญ

หน้ำ

ค�าน�า   ข

สารบัญ   ค

ค�าชี้แจง   ฆ

กรอบแนวคิด ๑

แผนภูมิ   ๒

วัตถุประสงค์ ๓

แนวทางการด�าเนินการประเมิน ๕

รายการประเมินและวิธีการประเมิน ๗
 - มาตรฐานการประเมิน ๗
 - แนวทางการให้ระดับคุณภาพ ๑๒
 - การจัดท�าคะแนนและเกณฑ์การประเมิน ๑๑๗
 - คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ๑๑๙
  ด้านความโปร่งใส

( ค )คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส



ภาคผนวก
 - แบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ๑๒๕
  ด้านความโปร่งใส
 - รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ๑๒๖
  ด้านความโปร่งใส

( ฅ ) คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส



( ฆ )คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

คําชี้แจง

 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง 

ความส�าคญัของการป้องกนัการทจุรติ จงึมอบหมายให้ส�านกัพฒันานวัตกรรม

การจัดการศึกษา ด�าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

เพื่อปลูกจิตส�านึกให้นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มี

วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 

โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝายเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานเพื่อให้เกิด 

ความโปร่งใส เสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการฝกปฏิบัติให้นักเรียน

มทีกัษะกระบวนการคดิ เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

อันจะน�ามาซึ่งการปลูกฝงให้นักเรียนเปนคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้ด�าเนินโครงการ 

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน 

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตั้งแต่ปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยได้

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและบุคลากร

ทางการศกึษาให้ประพฤตปิฏบิตัตินให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญา

โรงเรียนสุจริต” ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝง และ



( ง ) คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

ด้านการสร้างเครอืข่ายให้กบัโรงเรยีนสจุรติต้นแบบ จ�านวน ๒๒๕ โรงเรยีน 

และด�าเนินการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๕๗ ส�าหรับปงบประมาณ ๒๕๕๘ จะขยายเครือข่าย

โรงเรยีนสจุรติเพิม่ขึน้อกี ร้อยละ ๒๐ ของจ�านวนโรงเรยีนในสงักัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ ๒๕๕๙ จะขยาย

เครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๓๐ นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 

๒๕๖๐ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก�าหนดเป้าหมาย 

ที่จะขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต

ครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต จะต้องเข้าร่วม

โครงการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสุจรติตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาด

ปราศจากคอร์รัปชัน” และจะต้องรับการประเมินคุณธรรมและ ความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) 

 เพื่อเปนการเตรียมการรองรับการขยายตัวของเครือข่ายโรงเรียน

สุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่จะเพิ่มขึ้น ส�านักพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงด�าเนินการจัดท�าเอกสารคู ่มือแนวทาง

การด�าเนนิกจิกรรมตามโครงการเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมา-

ภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) เพือ่ใช้

เปนเครื่องมือในการช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียนและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมเปนเครือข่ายโรงเรียน

สุจรติ ได้ศกึษาและใช้เปนแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ปลกูฝงให้นักเรยีน

และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 



( จ )คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง 

และจิตสาธารณะ

 เอกสารคู่มือแนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกสารด�าเนินกิจกรรมส�าหรับ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตจ�านวน ๔ เรื่อง เอกสารการด�าเนิน

กิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๙ เรื่อง 

และเอกสารประกอบการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

และโรงเรียนสุจริต จ�านวน ๓ เรื่อง ได้แก่

 ๑. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับส�ำนักงำนเขต

พื้นที่กำรศึกษำสุจริต ประกอบด้วย 

  ๑.๑ แนวทางการด�าเนินงานส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   สุจริต

  ๑.๒ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมเกณฑ์มาตรฐานส�านกังาน

   เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๑.๓ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ๑.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 ๒. เอกสำรแนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรมส�ำหรับโรงเรียนสุจริต 

ประกอบด้วย

  ๒.๑ แนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนสุจริต

  ๒.๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

   สุจริต



( ฉ ) คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

  ๒.๓ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย/ป.ป.ช. 

สพฐ. ชุมชน

  ๒.๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมถอดบทเรียน

    (Best Practice) 

  ๒.๕ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน 

   “คนดีของแผ่นดิน”

  ๒.๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี

  ๒.๗ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมสร้างส�านึกพลเมือง

    (Project Citizen)

  ๒.๘ แนวทางการด�าเนนิกจิกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทจุรติ

ผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น

  ๒.๙ แนวทางการด�าเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบ

การพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓. เอกสำรคูมือทีใ่ช้ในกำรประเมินส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ

สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตราฐานโรงเรียนสุจริต

  ๓.๒ คู ่มือแบบประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสใน

การด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 

Transparency Asscessment : ITA) 

  ๓.๓ คู ่ มื อแบบประ เมิน โรง เรียนสุ จริ ตพระราชทาน

ด้านความโปร่งใส
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๑. กรอบแนวคิด

 การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 

เปนการประเมินโรงเรียนที่เขาโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ปองกนัการทจุริต” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) 

และดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต ๕ มาตรฐาน ประกอบดวย 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารงานวิชาการ มาตรฐานที่ ๒ การบริหารงาน

งบประมาณ มาตรฐานที ่๓ การบรหิารงานบคุคล มาตรฐานที ่๔ การบรหิาร

งานทั่วไป และมาตรฐานที่ ๕ ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต เมื่อดําเนินงานเรียบรอยแลว 

มีผลงานเชิงประจักษและเปนที่ยอมรับโรงเรียนยื่นความประสงคขอรับ

การประเมนิโรงเรยีนสจุรติพระราชทานดานความโปรงใสจากสาํนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา ซ่ึงจะแตงตั้งคณะกรรมการไปประเมินโรงเรียนตามคูมือ

การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส การประเมินจะ

แบงโรงเรียนเปน ๓ ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 

และโรงเรียนขนาดใหญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสงรายชื่อ

โรงเรยีนทีไ่ดลาํดบัที ่๑ ในแตละขนาด สงสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน และประกาศผลการประเมินโรงเรียนสุจริตที่ไดรับรางวัล

พระราชทานดานความโปรงใสตอไป
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แผนภูมิ
ขั้นตอนการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส

๑. บริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐาน
โรงเรียนสุจริต

๒. แจงความประสงคขอเขารับการประเมิน
โรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความ
โปรงใสตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียน
ตามขนาดของโรงเรียน (โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ)

2. แจงผลการประเมินโรงเรียนที่ไดรับ
ลําดับที่ 1 ในแตละขนาดไปยัง สพฐ.

1. รวบรวมและตรวจสอบผลการประเมิน
โรงเรียนที่แตละสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสงมา

2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิจารณาตัดสินผลการประเมินโรงเรียน
ตามขนาดของโรงเรียน

3. ประกาศผลการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทานดานความโปรงใส

4. มอบรางวัลใหโรงเรียนที่ชนะ
การประเมินฯ ในแตละขนาด

ระดับโรงเรียน

ระดับเขตพื้นที่

สพป./สพม.

ระดับ

สพฐ.
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๒. วัตถุประสงค

 ๑. เพื่อเปนแนวทางการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

ดานความโปรงใส

 ๒. เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานการประเมินแกคณะกรรมการ

ประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. เพื่ อวางแผนการดํ า เนินงานคัด เลือกโรงเรียนสุจริต

พระราชทานดานความโปรงใส เพือ่รบัรางวัลพระราชทาน ระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน ใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 3



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส4



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 5

๓.  แนวทางการดําเนินการประเมิน

๓.๑ คุณสมบัติของโรงเรียนที่ขอรับการประเมิน
 คุณสมบัติของโรงเรียนที่มีสิทธ์ิเขารับการประเมิน เพื่อรับรางวัล

พระราชทานดานความโปรงใส ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาที่มีการบริหารงานตามกรอบโครงสราง ๔ งานของโรงเรียน 

และจดัการศกึษาตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และสามารถบริหารจัดการไดตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต

๓.๒ การดําเนินการประเมิน

 ในการประเมินโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานดานความโปรงใส ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีรายละเอียดการดําเนินงานตามลําดับดังนี้

 ระดับโรงเรียน
 โรงเรียนบริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

แจงความประสงคขอเขารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน

ดานความโปรงใสตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด
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 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
 ๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนสุจริตตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งแบงขนาดโรงเรียนที่สังกัด สพป. 
และ สพม. ตามจํานวนนักเรียนที่กําหนด โดยสํานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๒. คณะกรรมการจัดทําปฏิทินการประเมินและแจงโรงเรียนให
ทราบกอนการประเมิน
 ๓. คณะกรรมการดาํเนนิการประเมนิโรงเรยีนตามเกณฑทีก่าํหนด
ในคูมือการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส และ
สรุปผลการประเมินตามขนาดของโรงเรียน โดยสงรายชื่อโรงเรียนที่ได
ลําดับที่ ๑ ของแตละขนาด พรอมเอกสารประกอบการประเมิน ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 ๑. รวบรวมและตรวจสอบผลการประเมินโรงเรียนที่สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตสงใหแยกตามขนาด
 ๒. สพฐ. แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ตดัสนิผลการประเมนิโรงเรยีนในแตละขนาดทีส่าํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
สงมา โดยพิจารณาเอกสารที่สงมาและตัดสินแยกตามขนาดของโรงเรียน 
ขนาดละ ๓ รางวัล ไดแก รางวัลลําดับที่ ๑ – ๓ รวม ๓ ขนาด ๙ รางวัล
 ๓. ประกาศผลการประเมินโรงเรยีนสุจริตพระราชทานดานความ
โปรงใส โดยแจงเปนหนังสือราชการ และทางเว็บไซตของโรงเรียนสุจริต 
www.uprightschool.net
 ๔. มอบรางวัลใหโรงเรียนที่ชนะการประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทานดานความโปรงใสแตละขนาด
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         ๔.  รายการประเมินและวิธีการประเมิน

๑.  มาตรฐานการประเมิน
 การประเมนิโรงเรยีนสจุรติพระราชทานดานความโปรงใส ประกอบ

ดวยการประเมิน ๕ มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีคําอธิบายมาตรฐานและ

ตัวบงชี้ ดังนี้

 มาตรฐานที่ ๑  การบริหารงานวิชาการ
 คําอธิบายมาตรฐาน

 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู การสงเสริม

นักเรียนใหพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

โดยการจัดการเรียนรูผานสื่อ นวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 

และประเมินผลนักเรียนแลวนําผลการประเมินไปใชในการวิจัยเพื่อ

แกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรยีนสจุรติ พรอมทัง้จดัใหมกีารนเิทศภายใน และใหบรกิารดานวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย ตัวบงชี้ ๔ ตัวบงชี้

   ตัวบงชี้ที่ ๑  การจัดการเรียนรู

   นยิาม : โรงเรยีนจดัการเรยีนรู จัดหา/ผลติสือ่นวัตกรรม/

แหล งเรียนรู และประเมินผลนักเรียนด วยเครื่องมือการประเมิน
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อยางเที่ยงตรงพรอมทั้งมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาใหนักเรียน
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
   ตวับงชีท้ี ่๒  การจดักจิกรรมสงเสรมิโครงการโรงเรยีน
สุจริต
   นิยาม : โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนให
มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
   ตัวบงชี้ที่ ๓  การนิเทศภายใน
   นิยาม : โรงเรียนจัดทําแผน เครื่องมือและดําเนินการ
นิเทศภายใน พรอมทั้งนิเทศตามจุดเนนคุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวน
ของผูบรหิาร คร ูนกัเรยีนโรงเรยีนสุจรติเพือ่พฒันานักเรยีนใหมคีณุลกัษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต
   ตัวบงชี้ที่ ๔  การบริการดานวิชาการ
   นิยาม : โรงเรียนจัดบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

 มาตรฐานที่ ๒  การบริหารงานงบประมาณ
 คําอธิบายมาตรฐาน
 การบริหารงานงบประมาณ หมายถงึ การดาํเนินงานดานการเงนิ 
การคลัง การบัญชีและพัสดุ ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ อยางมสีวนรวม ประหยดั คุมคา มคีวามโปรงใสและตรวจสอบได 
ประกอบดวย ตัวบงชี้ ๓ ตัวบงชี้
   ตัวบงชี้ที่ ๑  การวางแผนงบประมาณ
   นิยาม : โรงเรียนจัดทําแผนการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามแผนงาน/โครงการที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบ
ของทางราชการ
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   ตัวบงชี้ที่ ๒  การใชจายงบประมาณ

   นิยาม : โรงเรียนใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม

แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับจัดสรรและอนุมัติตามระเบียบของทางราชการ

   ตัวบงชี้ที่ ๓  การติดตามผลการใชจายงบประมาณ

   นิยาม : โรงเรียนมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ

รายงานผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบและตอเนื่อง

 มาตรฐานที่ ๓  การบริหารงานบุคคล
 คําอธิบายมาตรฐาน

 การบรหิารงานบคุคล หมายถงึ งานทีเ่กีย่วของกับการดแูลอํานวย

ความสะดวกใหกับบุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลรักษา

สิทธิประโยชนอันพึงมีพึงไดของบุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม

และพัฒนาความรูความสามารถใหกับบุคลากร ประกอบดวย ตัวบงชี้ 

๒ ตัวบงชี้

   ตัวบงชี้ที่ ๑  การพัฒนาบุคลากร

   นิยาม : โรงเรียนมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พฒันาเพือ่ใหเกดิความรูความเขาใจและตระหนกัในการดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนสุจริต

   ตัวบงชี้ที่ ๒  การสรางขวัญกําลังใจ

   นิยาม : โรงเรียนมีการดําเนินการยกยอง ชมเชย 

มอบรางวัล จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากร เผยแพร ประชาสัมพันธ

ผลงานของบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในวิชาชีพ
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 มาตรฐานที่ ๔  การบริหารงานทั่วไป
 คําอธิบายมาตรฐาน
 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการดานอาคารสถานที่
แกคร ูนกัเรยีนและชมุชน โดยจดับรรยากาศภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ 
สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ 
หองเรียน หองพิเศษตางๆ ใหอยู ในสภาพดีพรอมใชงานและเอ้ือตอ
การเรียนรู ประกอบดวยตัวบงชี้ ๒ ตัวบงชี้
   ตัวบงชี้ที่ ๑  การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
   นยิาม : โรงเรยีนมีการวางแผนการพฒันา ปรบัปรงุอาคาร
สถานทีแ่ละสิง่แวดลอมภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม ปลอดภยั 
และเอื้อตอการเรียนรู
   ตัวบงชี้ที่ ๒  ความสัมพันธกับชุมชน
   นิยาม : โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ดานความสัมพันธชุมชน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานความสัมพันธชุมชน 
มีฐานขอมูลสารสนเทศของชุมชนที่ถูกตอง เปดโอกาสใหบุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต รวมทั้งรายงานผล
ตอผูเกี่ยวของ

 มาตรฐานที่ ๕  ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ
 คําอธิบายมาตรฐาน
 ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ หมายถึง ผลที่เกิดจากการ
พัฒนาผู บริหาร ครู นักเรียน ตามคุณลักษณะที่กําหนดในโครงการ
เสริมสร างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่สงผลใหโรงเรียนและ
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ชุมชนเปนสังคมที่สุจริตไมคอรรัปชัน โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนมนุษย

ที่สมบูรณ ประกอบดวยตัวบงชี้ ๕ ตัวบงชี้

   ตัวบงชี้ที่ ๑  ผูบริหาร

   นิยาม : บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนสุจริตใหบรรลุตามยุทธศาสตรและมาตรการ

ในการดําเนนิงานโครงการเสรมิสรางคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

   ตัวบงชี้ที่ ๒  ครู

   นิยาม : บุคลากรวิชาชีพที่ทําหนาที่หลักทางดาน

การเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในดานการปองกัน

การทุจริต ในโรงเรียน ชุมชน และสถานที่ตางๆ ใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 

๕ ประการ ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต)

   ตัวบงชี้ที่ ๓  นักเรียน

   นิยาม : ผู ที่ไดรับการศึกษาในโรงเรียนสุจริตตั้งแต

ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการพัฒนาตามกระบวนการ

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต คายเยาวชนคนดีของแผนดิน ป.ป.ช. สพฐ.นอย 

และบริษัทสรางการดี เปนตน

   ตัวบงชี้ที่ ๔  โรงเรียน

   นิยาม : โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขารวม

โครงการโรงเรียนสุจริตมีการพัฒนายุทธศาสตร กิจกรรม มาตรการ และ

มาตรฐานโรงเรียนสุจริตใหเปนโรงเรียนที่มีความโปรงใส
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   ตัวบงชี้ที่ ๕  ชุมชน
   นิยาม : เปนชุมชนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสุจริตที่ไดรับ
ขาวสารการพฒันาใหเปน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชุนและมสีวนรวมในการดาํเนิน
กจิกรรมการปองกันการทจุรติปลกูจติสาํนกึใหกบันกัเรยีนและทาํหนาทีเ่ปน
เสาหลักในการปกปองและดูแลโรงเรียนสุจริตใหเปนสถานศึกษาที่มี
ความโปรงใส

๒.  แนวทางการใหระดับคุณภาพ
 การประเมนิโรงเรยีนสจุรติพระราชทานดานความโปรงใส ประกอบ
ดวยการประเมิน ๕ มาตรฐาน แตละมาตรฐานมีคําอธิบายมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ ดังนี้

 มาตรฐานที่ ๑  การบริหารงานวิชาการ
 คําอธิบายมาตรฐาน
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู การสงเสริม
นักเรียนใหพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
โดยการจัดการเรียนรูผานสื่อนวัตกรรม แหลงเรียนรูอยางหลากหลาย 
และประเมินผลนักเรียน แลวนําผลการประเมินไปใชในการวิจัยเพื่อ
แกปญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริต

  หัวขอพิจารณา
  ๑. การจัดการเรียนรู
  ๒. การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
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  ๓. การนิเทศภายใน
  ๔. การบริหารดานวิชาการ

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ
 ๑.๑ การจัดการเรียนรู

  คาํอธบิาย  โรงเรยีนมีการจดัการเรยีนรู การจัดหา/การผลติ

สือ่ทีเ่ปนนวตักรรมใหม การสรางแหลงเรยีนรูทีม่คีวามเหมาะสม การพฒันา

ระบบประเมินผลการเรียนรูใหม ความเที่ยงตรง และสามารถนําไปใช

ประกอบการวิจัยทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 
วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียนรู 

สือ่และเครือ่งมือประกอบการเรยีนการสอนทีเ่ปนนวัตกรรมใหม ระบบการ

ประเมินผลและผลการประเมิน เอกสารแสดงกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 

Practice) แฟมสะสมงาน/โครงงานของนักเรียน ครู ผูบริหาร บันทึกการ

นิเทศ ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู และนักเรียนในชั้นเรียน
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ประเด็นที่ ๑ การวางแผนการจดัการเรยีนรูและการวิเคราะหนักเรยีนเปน

รายบุคคลและการจัดการเรียนรู ที่สอดแทรก/บูรณาการคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการวางแผนการจัดการเรียนรูและ

การวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคลและการจัดการเรียนรู 
ทีส่อดแทรก/บรูณาการคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ

 ๓ ครรูอยละ ๗๐ – ๗๙  มกีารวางแผนการจดัการเรียนรูและการ

วิเคราะหนักเรียนเป นรายบุคคลและการจัดการเรียนรู 
ทีส่อดแทรก/บรูณาการคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ

 ๒ ครรูอยละ ๖๐ – ๖๙  มกีารวางแผนการจดัการเรียนรูและการ

วิเคราะหนักเรียนเป นรายบุคคลและการจัดการเรียนรู 
ทีส่อดแทรก/บรูณาการคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ

 ๑ ครนูอยกวารอยละ ๖๐  มกีารวางแผนการจดัการเรียนรูและการ

วิเคราะหนักเรียนเป นรายบุคคลและการจัดการเรียนรู 
ทีส่อดแทรก/บรูณาการคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล 
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียนรู/

การวิเคราะหนักเรียนรายบุคคล/บันทึกการสอนของครู

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน

 ๓. สังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน
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ประเด็นที่ ๒  ครูมีการใชแผนการจัดการเรียนรูที่บูรณาการเพื่อพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูร อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ๓ ครูร อยละ ๗๐ – ๗๙ มีการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ๒ ครูร อยละ ๖๐ – ๖๙ มีการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ที่บูรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียนรู

ท่ีบูรณาการคุณลักษณะ ๕ ประการ บันทึกหลังสอน ภาพถายการจัด

กิจกรรมการเรียนรูผลงานนักเรียน

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน สือ่ นวตักรรม แหลงเรยีนรู

ภายในและภายนอกโรงเรียนบันทึกการใชสื่อนวัตกรรม สังเกตการใชสื่อ/

นวัตกรรมในการจัดการเรีียนรูทะเบียนแหลงเรียนรู

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน

ประเด็นที่ ๓ ครูมีการใชสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่หลากหลายและ

คุมคา

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีการใชส่ือ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและคุมคา

 ๓ ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีการใชส่ือ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและคุมคา

 ๒ ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ มีการใชส่ือ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและคุมคา

 ๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐ มีการใชสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู
ที่หลากหลายและคุมคา
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ประเด็นที่ ๔ ครูใชเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียนที่หลากหลาย

และเหมาะสมตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติอยางเทีย่งตรง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน
ที่หลากหลายและเหมาะสมตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางเที่ยงตรง

 ๓ ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙  ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน
ที่หลากหลายและเหมาะสมตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางเที่ยงตรง

 ๒ ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลนักเรียน
ที่หลากหลายและเหมาะสมตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตอยางเที่ยงตรง

 ๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐  ใชเครื่องมือวัดและประเมินผล
นักเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตอยางเที่ยงตรง

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เช น เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล ไดแก แบบทดสอบ ใบงาน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ

นักเรียน (ปพ.๕) แบบบันทึกกิจกรรม ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แบบบันทึกผลการพัฒนา

คุณภาพผูเรียน (ปพ.๕) ใบงาน ชิ้นงาน ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรยีนสจุรติ เครือ่งมอืประเมนิคณุลักษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ 

บันทึกผลการประเมินรายบุคคล รายชั้นและภาพรวมของโรงเรียน

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน

ประเด็นที่ ๕  ประเมินผลนักเรียนตามคุณลักษณะ ๕ ประการของ

โรงเรยีนสจุรติอยางเปนธรรมและมีผลการประเมนิใน ระดบัดขีึน้ไป สงูกวา

รอยละ ๘๐

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตในระดับดีขึ้นไป

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตในระดับดีขึ้นไป

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตในระดับดีขึ้นไป

 ๑ นักเรียนนอยกวารอยละ มีผลการประเมินคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตในระดับดีขึ้นไป
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ประเด็นที่ ๖  นักเรียนจัดทําโครงงาน/ถอดบทเรียน (Best Practice) 

ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนเรียนรู และจัดทําโครงงาน/ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ครบ ๕ ประการ

 ๓ นักเรียนเรียนรู และจัดทําโครงงาน/ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๔ ประการ

 ๒ นักเรียนเรียนรู และจัดทําโครงงาน/ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๓ ประการ

 ๑ นักเรียนเรียนรู และจัดทําโครงงาน/ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๑-๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงงานของนักเรียน 

ผลงานการถอดบทเรียน (Best Practice) ผลงานนักเรียน ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน
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ประเด็นที่ ๗  ครูถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย

ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ

 ๓ ครูถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๔ ประการ

 ๒ ครูถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๓ ประการ

 ๑ ครูถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่ สอดคล องกับคุณลักษณะของโรง เรี ยนสุจริ ต  ได  
๑ – ๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน งานวิจัยโรงเรียนสุจริต 

ผลงานถอดบทเรียน (Best Practice) ของโรงเรียนและครูผูสอน

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากร และนักเรียนที่เกี่ยวของกับงาน

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู บุคลากร
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน งานวิจัยของผูบรหิารหรอื

ผลงานการถอดบทเรยีน (Best Practice) ของผูบรหิารและของโรงเรยีนสจุรติ 

ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู นักเรียน ตามคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

ประเด็นที่ ๘ ผูบริหารถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย

ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผูบริหารถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ

 ๓ ผูบริหารถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๔ ประการ

 ๒ ผูบริหารถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๓ ประการ

 ๑ ผูบริหารถอดบทเรียน (Best Practice) และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคล องกับคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได  
๑-๒ ประการ
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 ๑.๒ การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต

  คําอธิบาย  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ตามแผนงานสงเสริมสนับสนุนการสร างคุณลักษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริตใหแกนักเรียนตามแนวทางการดําเนินงานของ

โรงเรียนสุจริต เชน การกลาวคําปฏิญญา การปฏิบัติตามระเบียบราชการ 

รวมถึงมีการสรปุผลการดาํเนนิงานเพือ่ใชในการทบทวนและพฒันากจิกรรม

หรือโครงการเสริมในระยะตอไปดวย

  วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

  ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ภาพถาย ฯลฯ

  ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

  ๓. สังเกตพฤติกรรมครู/นักเรียน ตามคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

  ๔. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ภาพถาย ที่สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะของ
โรงเรียนสุจริต
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมนักเรียนตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต

ประเด็นที่ ๑  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ปฏิบัติสอดคลองกับคุณลักษณะครบ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต

 ๓ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ปฏิบัติสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตเพียง 
๔ ประการ

 ๒ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ปฏิบัติสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตเพียง 
๓ ประการ

 ๑ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
ปฏิบัติสอดคลองกับคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๑ – ๒ 
ประการ
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ประเด็นที่ ๒  ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ทั้งใน

และนอกเวลาเรยีน เชน คายเยาวชน “คนดีของแผนดนิ” กิจกรรมจิตอาสา 

กิจกรรมสภานักเรียน ฯลฯ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ไดครบ ๕ ประการและมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองชัดเจนตามหลักวิชาการ

 ๓ ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ได ๔ ประการและมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองชัดเจนตามหลักวิชาการ

 ๒ ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ได ๓ ประการและมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองชัดเจนตามหลักวิชาการ

 ๑ ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ทั้งใน
และนอกเวลาเรียน ได ๑ – ๒ ประการ และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองชัดเจนตามหลักวิชาการ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ภาพถาย/สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ
 ๓. สังเกตสภาพการปฏิบัติงานจริง

ประเด็นที่ ๓ ครูปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการในการพานักเรียน

ไปรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมหรือเฉพาะกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียน

มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตอยางเครงครัด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ในการพานักเรียนไปรวมกิจกรรมอยางเครงครัด

 ๓ ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙  ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ในการพานักเรียนไปรวมกิจกรรมอยางเครงครัด

 ๒ ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙  ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ในการพานักเรียนไปรวมกิจกรรมอยางเครงครัด

 ๑ ครูนอยกวารอยละ ๖๐  ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
ในการพานักเรียนไปรวมกิจกรรมอยางเครงครัด

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน หนังสือขออนุญาตพา
นักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ แบบอนุญาตผูปกครอง
นกัเรยีน แบบบนัทกึการศกึษาแหลงเรยีนรู รายงานการรวมกิจกรรม ภาพถาย 
หรอืหนงัสอืเชญิใหไปรวมกจิกรรมจากหนวยงานอืน่
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู บุคลากร
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แบบบันทึกการเขารวม

กิจกรรมของนักเรียน รายงาน ภาพถาย ฯลฯ 

 ๒. สัมภาษณนักเรียนที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

ประเดน็ที ่๔  นกัเรยีนเขารวมกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ รอยละ ๘๐ ขึ้นไป

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ

 ๑ นักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐ เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน เอกสารรายงานผลการจัด

กจิกรรมตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณครู บุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สงัเกตพฤตกิรรมการนาํเสนอและการรายงานของผูเกีย่วของ

ประเดน็ที ่๕  สรปุและรายงานผลการจดักจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริตถูกตองตามความเปนจริง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนจัดใหมีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติถกูตองตามความ
เปนจริง ตามหลักวิชาการ  ครบ ๕ ประการ

 ๓ โรงเรียนจัดใหมีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติถกูตองตามความ
เปนจริง ตามหลักวิชาการ  ได ๔ ประการ

 ๒ โรงเรียนจัดใหมีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติถกูตองตามความ
เปนจริง ตามหลักวิชาการ  ได ๓ ประการ

 ๑ โรงเรียนจัดใหมีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
ทีเ่กีย่วของกบัคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติถกูตองตามความ
เปนจริง ตามหลักวิชาการ  ได ๑ – ๒ ประการ
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ประเด็นที่ ๖  ครูและนักเรียนกลาวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริตในกิจกรรม

หนาเสาธงและกิจกรรมตางๆ อยางสมํ่าเสมอ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูและนักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป กลาวคําปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมหนาเสาธงและกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ

 ๓ ครูและนักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙  กลาวคําปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมหนาเสาธงและกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ

 ๒ ครูและนักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙  กลาวคําปฏิญญาโรงเรียน
สุจริตในกิจกรรมหนาเสาธงและกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ

 ๑ ครูและนกัเรยีนนอยกวารอยละ ๖๐ กลาวคาํปฏญิญาโรงเรยีน
สุจริตในกิจกรรมหนาเสาธงและกิจกรรมตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมและสมํ่าเสมอ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน กิจกรรมเชิงสัญลักษณ
โรงเรียนสุจริต การเขาแถวเคารพธงชาติ การประกอบพิธีทางศาสนาที่ตน
นับถือ การกลาวคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ภาพถาย ฯลฯ
 ๒. สัมภาษณครู บุคลากร นักเรียน
 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียนในการ

รวมกิจกรรม
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 ๑.๓ การนิเทศภายใน

  คาํอธบิาย  โรงเรยีนมกีารจดัทาํแผนและเครือ่งมอืประกอบ

การนเิทศภายใน เพือ่ปรบัปรงุพฒันาการจดัการเรียนรูและการจัดกิจกรรม

ตางๆ ใหนักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต รวมถึง

การนิเทศคุณลักษณะที่เกิดจากปฏิบัติงานของผูบริหาร ครู และนักเรียน

ภายในโรงเรียนสุจริต

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ภาพถาย/เครื่องมือนิเทศ/บันทึกการนิเทศ แบบบันทึก

ผลการสังเกตคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สงัเกตพฤติกรรมคร/ูนกัเรยีน ตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต

 ๔. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน
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ประเด็นที่ ๑  จัดทําแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

และการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน
เปนไปไดในการปฏิบัติครบ ๕ ประการ

 ๓ มีแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน
เปนไปไดในการปฏิบัติได ๔ ประการ 

 ๒ มีแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน
เปนไปไดในการปฏิบัติได  ๓ ประการ 

 ๑ มีแผนการนิเทศภายในที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและ
การจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่ชัดเจน
เปนไปไดในการปฏิบัติได ๑ – ๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการนิเทศ/เครื่องมือ

นิเทศ/บันทึกการนิเทศ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สงัเกตพฤตกิรรมของคร/ูนกัเรยีน ตามคณุลกัษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริต
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ประเด็นที่ ๒  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความรู

ความสามารถและเปนทีย่อมรบั รวมถงึจดัทาํรายงานผลการนิเทศทีถ่กูตอง

ตามหลักวิชาการ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มกีารแตงตัง้ผูรบัผดิชอบในการนเิทศทีเ่กีย่วของกบัการจดัการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีรายงาน
ผลการนเิทศถกูตองตามหลักวิชาการ ไดครบตามคณุลกัษณะ 
๕ ประการ

 ๓ มกีารแตงตัง้ผูรบัผดิชอบในการนเิทศทีเ่กีย่วของกบัการจดัการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีรายงาน
ผลการนิเทศถูกตองตามหลักวิชาการ ไดตามคุณลักษณะ 
๔ ประการ

 ๒ มกีารแตงตัง้ผูรบัผดิชอบในการนเิทศทีเ่กีย่วของกบัการจดัการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีรายงาน
ผลการนิเทศถูกตองตามหลักวิชาการ ไดตามคุณลักษณะ 
๓ ประการ

 ๑ มกีารแตงตัง้ผูรบัผดิชอบในการนเิทศทีเ่กีย่วของกบัการจดัการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต
ที่มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีรายงาน
ผลการนิเทศถูกตองตามหลักวิชาการ ไดตามคุณลักษณะ 
๑ – ๒ ประการ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ

การนิเทศ/รายงานผลการนิเทศถูกตองตามหลักวิชาการ/ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครู นักเรียนในชั้นเรียน

ประเด็นที่ ๓  ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินและเครื่องมือนิเทศ

การจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ดําเนินการใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินและ
เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดครบตามคุณลักษณะ ๕ ประการ

 ๓ ดําเนินการใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินและ
เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดตามคุณลักษณะ ๔ ประการ

 ๒ ดําเนินการใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินและ
เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดตามคุณลักษณะ ๓ ประการ

 ๑ ดําเนินการใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดปฏิทินและ
เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดตามคุณลักษณะ ๑ – ๒ ประการ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน รายงานสรุปการจัดทํา
ปฏิทินการดําเนินงาน/เครื่องมือนิเทศ/กิจกรรมที่เก่ียวของกับโครงการ
โรงเรียนสุจริต ภาพถาย ฯลฯ
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ ๔  ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนด พรอมทั้งนิเทศจุดเนน
คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนสุจริต
และใหขอมูลยอนกลับ (feed back) ตรงตามความเปนจริง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนดพรอมทั้งนิเทศจุดเนน
คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสุจริตและใหขอมูลยอนกลับ (feed back) ตรงตาม
ความเปนจริง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ไดครบ
๕ ประการ

 ๓ ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนดพรอมทั้งนิเทศจุดเนน
คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสุจริตและใหขอมูลยอนกลับ (feed back) ตรงตาม
ความเปนจริง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได 
๔ ประการ

 ๒ ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนดพรอมทั้งนิเทศจุดเนน
คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสุจริตและใหขอมูลยอนกลับ (feed back) ตรงตาม
ความเปนจริง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได
๓ ประการ
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ประเด็นที่ ๔    (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่กําหนดพรอมทั้งนิเทศจุดเนน
คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวนของผูบริหาร ครู นักเรียน
โรงเรียนสุจริตและใหขอมูลยอนกลับ (feed back) ตรงตาม
ความเปนจริง  ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได
๑ – ๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการนิเทศ/โครงการ/

รายงานการนิเทศตามคุณลักษณะ ๕ ประการ/ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ในการ

ปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนสุจิต
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ประเด็นที่ ๕  นําผลการนิเทศมาวิเคราะห แลกเปลี่ยนเพื่อสะทอนผลการ
นเิทศตามความเปนจรงิและรวมกนัหาวิธีการแกปญหาหรอืพฒันานักเรยีน
ใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิด
ประโยชนสูงสุด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ดําเนินการนําผลการนิเทศมาวิเคราะห แลกเปลี่ยนเพื่อ
สะทอนผลการนิเทศตามความเปนจริงและรวมกันหาวิธีการ
แกปญหาหรอืพฒันานกัเรยีนใหมคีณุลกัษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
ไดครบ  ๕  ประการ

 ๓ ดําเนินการนําผลการนิเทศมาวิเคราะห แลกเปลี่ยนเพื่อ
สะทอนผลการนิเทศตามความเปนจริงและรวมกันหาวิธีการ
แกปญหาหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
ได ๔  ประการ

 ๒ ดําเนินการนําผลการนิเทศมาวิเคราะห แลกเปลี่ยนเพื่อ
สะทอนผลการนิเทศตามความเปนจริงและรวมกันหาวิธีการ
แกปญหาหรือพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
ได  ๓  ประการ

 ๑ ดําเนินการนําผลการนิเทศมาวิเคราะห แลกเปลี่ยนเพื่อ
สะทอนผลการนิเทศตามความเปนจริงและรวมกันหาวิธีการ
แกปญหาหรอืพฒันานกัเรยีนใหมคีณุลกัษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตที่ดีที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุดได 
๑-๒ ประการ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน รายงานการวิเคราะหผล

การนิเทศโรงเรียนสุจริต ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู บุคลากร

 ๓. สังเกตพฤติกรรมการสะทอนผลการนิเทศของผูบริหาร ครู 

และบุคลากร

 ๑.๔ การบริการดานวิชาการ

  คําอธิบาย : โรงเรียนมีการบริหารจัดการดานการใหบริการ

วิชาการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต

อยางรอบดาน ทั้งในดานการวางแผนการใหบริการทางวิชาการ การ

จัดเตรียมสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู การใหคําปรึกษา และแลกเปลี่ยน

องคความรู การเผยแพรองคความรู ตลอดจนการประชาสัมพันธกิจกรรม

การดําเนินงานโรงเรียนสุจริต ทั้งนี้เพื่อสงเสริมองคความรูและชวยพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการบันทึก

การใหบริการ สื่อ นวัตกรรม การใหบริการแหลงเรียนรู  เอกสาร

ประชาสัมพันธ ภาพถาย ปายนิเทศ เปนตน

 ๒. สมัภาษณบคุลากรทีเ่กีย่วของ เชน คร ูนกัเรยีน กรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง เปนตน

 ๓. สังเกตบริบทของสถานศึกษาตามสภาพจริง
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กจิกรรม การใหบรกิารดานวิชาการ/แบบบนัทกึการใหบรกิาร ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร

ประเด็นที่ ๑  มีการวางแผนการใหบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตอยางเปนระบบ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการวางแผนการใหบริการดานวิชาการที่เก่ียวของกับการ
ดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติอยางเปนระบบ ชดัเจนเปน
ไปไดในการปฏิบัติครบ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๓ มีการวางแผนการใหบริการดานวิชาการที่เก่ียวของกับการ
ดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติอยางเปนระบบ ชดัเจนเปน
ไปไดในการปฏิบัติได ๔ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ๒ มีการวางแผนการใหบริการดานวิชาการที่เก่ียวของกับการ
ดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติอยางเปนระบบ ชดัเจนเปน
ไปไดในการปฏิบัติได  ๓ ประการของโรงเรียนสุจริต 

 ๑ มีการวางแผนการใหบริการดานวิชาการที่เก่ียวของกับการ
ดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติอยางเปนระบบ ชดัเจนเปน
ไปไดในการปฏิบัติได ๑-๒ ประการของโรงเรียนสุจริต
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ประเด็นที่ ๒  ใหบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ จัดใหมีการบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๕ ครั้งขึ้นไป

 ๓ จัดใหมีการบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๔ ครั้ง

 ๒ จัดใหมีการบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๓ ครั้ง 

 ๑ จัดใหมีการบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๑-๒ ครั้ง

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แบบบันทึกการให

บริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลงเรียนรู/ภาพถายกิจกรรม

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรในการใหบริการ
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บันทึกการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนองคความรู  ใหบริการคําปรึกษา เอกสารประชาสัมพันธ 

ภาพถาย ปายนิเทศ

 ๒. สมัภาษณบคุลากรทีเ่กีย่วของ เชน คร ูนกัเรยีน กรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง

ประเด็นที่ ๓ บรกิารใหคําปรึกษาและแลกเปลีย่นองคความรูการดาํเนนิงาน

โครงการโรงเรยีนสจุริต ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ จัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนองคความรู
การดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียน ๕ ครั้งขึ้นไป

 ๓ จัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนองคความรู
การดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนได ๔ ครั้ง

 ๒ จัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนองคความ
รู การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได ๓ ครั้ง 

 ๑ จัดใหมีการบริการใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนองคความรู
การดาํเนนิงานโครงการโรงเรยีนสุจรติทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนได ๑ – ๒ ครั้ง
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ประเด็นที่ ๔  มีการเผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการ

โรงเรยีนสจุรติทัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนดวยวิธีการทีห่ลากหลายและ

ตอเนื่อง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ จัดใหมีการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ ๕ ครั้งขึ้นไป

 ๓ จัดใหมีการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ ได ๔ ครั้ง

 ๒ จัดใหมีการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ ได ๓ ครั้ง

 ๑ จัดใหมีการมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวย
วิธีการที่หลากหลายและตอเนื่อง และมีรายงานผลการ
ดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ ได ๑ – ๒ ครั้ง
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน เอกสารประชาสัมพันธ 

มีสรุปรายงานผลการดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธโครงการโรงเรียน

สุจริต ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง

 ๓. สังเกตบริบทของสถานศึกษาตามสภาพจริง

ประเด็นที่ ๕  สรางเครือขายการบริการดานวิชาการที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการสรางเครือขายการบริการดานวิชาการที่เก่ียวของกับ
การดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๕ เครือขาย 

 ๓ มกีารสรางเครอืขายการบรกิารดานวชิาการทีเ่ก่ียวของกับการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๔ เครือขาย 

 ๒ มกีารสรางเครอืขายการบรกิารดานวชิาการทีเ่ก่ียวของกับการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๓ เครือขาย 

 ๑ มกีารสรางเครอืขายการบรกิารดานวชิาการทีเ่ก่ียวของกับการ
ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จํานวน ๑-๒ เครือขาย
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วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน เอกสารแสดงรายชือ่คณะ
กรรมการเครือขาย รายชื่อสมาชิกเครือขาย วัตถุประสงคของการ
รวมตัวกันเปนเครือขาย แนวทางการดําเนินงานของเครือขาย บันทึกการ
ประชุมดานวิชาการรวมกับเครือขาย ภาพถาย เปนตน
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ครู นักเรียน กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง สมาชิกเครือขายตามรายชื่อของแตละ
เครือขายที่สงมา

 มาตรฐานที่ ๒  การบริหารงานงบประมาณ
 คําอธิบาย การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงาน
ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการอยางมีสวนรวม ประหยัด คุมคา มีความโปรงใสและตรวจสอบได 
(ในการบรหิารจดัการใหมีความคลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได ยดึหลกั
การบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน)

 หัวขอพิจารณา
 ๑. การวางแผนงบประมาณ
 ๒. การใชจายงบประมาณ
 ๓. การติดตามผลการใชจายงบประมาณ

 แนวทางการใหระดับคุณภาพ
 ๒.๑ การวางแผนงบประมาณ
  คําอธิบาย ในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ควรจะ
ตองมีการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ (budget Planning) เพื่อให
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สนองตอบตอเปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียน และเพื่อให

การใชจายงบประมาณของโรงเรียนเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน/

โครงการที่ไดรับจัดสรร นอกจากนั้นแลวการมีสวนรวมในการวางแผน

งบประมาณ ยังชวยใหเกิดความโปรงใสและความมีประสิทธิภาพดวย

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาตามเอกสารหลักฐาน เช น แผนการใช จ าย

งบประมาณ แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการปฏิทินการใชจ าย

งบประมาณ บันทึกการประชุม คําสั่งโรงเรียน ฯลฯ

 ๒. สอบถามผูบริหาร ครู นักเรียน

 ๓. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รองรอยตาง ๆ

ประเด็นที่ ๑  ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอย มีสวนรวมใน

การวเิคราะหสภาพปจจบัุน ปญหาความตองการและความจําเปนในการใช

จายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนสจุรติ (เพือ่ใหโรงเรยีน

สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรทีไ่ดอยางเพยีงพอและมปีระสทิธิภาพและ

เกิดประโยชนตอนักเรียนใหมากที่สุด)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการเชิญ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอยเขามา 
มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการจาํเปนในการใชจายงบประมาณตาแผนงาน/โครงการ
ของโรงเรียนสุจริต อยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่องกัน ปละ
มากกวา ๔ ครั้ง
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ประเด็นที่ ๑   (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๓ มีการเชิญ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอยเขามา
มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการจาํเปนในการใชจายงบประมาณตาแผนงาน/โครงการ
ของโรงเรียนสุจริต อยางนอยปละ ๓ ครั้ง

 ๒ มีการเชิญ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอยเขามา
มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการจาํเปนในการใชจายงบประมาณตาแผนงาน/โครงการ
ของโรงเรียนสุจริต อยางนอยปละ ๒ ครั้ง

 ๑ มีการเชิญ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอยเขามา 
มีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ตองการจาํเปนในการใชจายงบประมาณตาแผนงาน/โครงการ
ของโรงเรียนสุจริต อยางนอยปละ ๑ ครั้ง

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน การติดตาม/ประเมินผล

การใชงบประมาณ โดยการสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน 

รายงานการประชุม ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย และ

แผนงาน/โครงการของโรงเรียนสุจริต

 ๒. สัมภาษณผูปกครอง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. 

นอย คณะกรรมการสถานศกึษา ผูนาํ/ผูแทนชุมชน ผูนาํองคกรทีเ่กีย่วของ
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ประเด็นที่ ๒ มีแผนและปฏิทินการใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน

ที่สงเสริมใหเกิดการใชจายงบประมาณอยางประหยัดและคุมคา

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีแผนและปฏิทินการใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ที่สงเสริมใหเกิดการใชจายงบประมาณอยางประหยัดและ
คุมคา รอยละ ๘๐ ขึน้ไปของจาํนวนโครงการทัง้หมดทีโ่รงเรยีน
ดําเนินการ

 ๓ มีแผนและปฏิทินการใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ที่สงเสริมใหเกิดการใชจายงบประมาณอยางประหยัดและ
คุมคา รอยละ ๖๐-๗๐ ของจาํนวนโครงการทัง้หมดทีโ่รงเรยีน
ดําเนินการ

 ๒ มีแผนและปฏิทินการใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ที่สงเสริมใหเกิดการใชจายงบประมาณอยางประหยัดและ
คุมคา รอยละ ๔๐-๕๙ ของจาํนวนโครงการทัง้หมดทีโ่รงเรยีน
ดําเนินการ

 ๑ มีแผนและปฏิทินการใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน 
ที่ส งเสริมใหเกิดการใชจ ายงบประมาณอยางประหยัด
และคุมคาตํ่ากวารอยละ ๔๐ ของจํานวนโครงการทั้งหมด
ที่โรงเรียนดําเนินการ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนการใชเงินงบประมาณ ปฏิทินการใชจายเงิน รายงานสรุปผลการ

ใชจายเงิน บันทึกการรับจายเงิน รายงานการตรวจการใชเงิน รายงาน

การประชุม เปนตน

 ๒. สมัภาษณผูบรหิารสถานศกึษา ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน/ป.ป.ช.สพฐ.

นอย เจาหนาที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ครุภัณฑ และผูที่เกี่ยวของ

 ๓. สัมภาษณบุคคลากรฝายตางๆ ในฐานะผูรับบริการ
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ประเด็นที่ ๓ มีหลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติในการใชจายงบประมาณ

ที่ชัดเจนและเผยแพรตอสาธารณชน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการดําเนินงานตามหลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติในการ
ใชจายงบประมาณที่ชัดเจนและเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติถูกตอง โปรงใส 
ตรวจสอบไดและเปนปจจุบัน

 ๓ มีการดําเนนิงานตามหลกัเกณฑและข้ันตอนการปฏบิตัใินการ
ใชจายงบประมาณที่ชัดเจนและเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติอยางถูกตอง โปรงใส 
ตรวจสอบได แตยังไมเปนปจจุบัน

 ๒ มีการดําเนนิงานตามหลกัเกณฑและข้ันตอนการปฏบิตัใินการ
ใชจ ายงบประมาณแตไมเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
ตามหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติ

 ๑ ไมมีการดําเนินงานตามหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติ
ในการใชจายงบประมาณที่ชัดเจนและไมสามารถเปดเผย
ขอมูลตอสาธารณชนได

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป

หลักเกณฑการใชจายงบประมาณ แผนการใชเงิน รายงานสรุปการใช

เงินงบประมาณ บันทึกการรับจายเงิน รายงานการตรวจสอบการใชเงิน 

รายงานการประชุมเปนตน
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 ๒. การประชาสัมพันธหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติในการ

ใชจายงบประมาณ

 ๓. สมัภาษณผูบรหิารสถานศกึษา ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน/ป.ป.ช.สพฐ.

นอย เจาหนาที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ครุภัณฑ และผูที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ ๔  มีการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครใจ และมีความเหมาะสมเพื่อ

แตงตั้งใหรับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการสํารวจความสนใจ ความถนัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่
สมัครใจและมีความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งใหรับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนและผูรับผิดชอบ 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
ผูรับบริการพึงพอใจ

 ๓ มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่
สมัครใจและผูมีความเหมาะสม เพื่อแตงตั้งใหรับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนและผูรับผิดชอบ  
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถกูตอง และมปีระสทิธภิาพแตไมมี
การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ

 ๒ มีการสํารวจความสนใจ ความถนัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูที่
สมัครใจ และผูมีความเหมาะสม เพ่ือแตงตั้งใหรับผิดชอบ
งานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนและผูรับผิดชอบ  
สามารถปฏิบัติงานได

 ๑ ไมมีการสํารวจความสนใจ ความถนัดของผูที่ไดรับแตงตั้งให
รับผิดชอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน 
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาแบบสํารวจ ความสนใจ ความถนัดทางดานงาน

การเงิน การบัญชี และพัสดุโรงเรียน บันทึกการประชุม แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผูรับบริการ คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานการเงิน บัญชี

และพัสดุ และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร บุคลากรที่เกี่ยวของ และผูรับผิดชอบ

งานการเงิน บัญชีและพัสดุ

 ๓. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงานจริง เชน บัญชี งานการเงิน 

และพัสดุ

ประเด็นที่ ๕ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย มีสวนรวมในการ

วางแผนการจดัสรรงบประมาณ ในแตละแผนงาน/โครงการอยางเหมาะสม

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มกีารเชญิป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย รวมประชมุ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณในแตละแผนงาน/โครงการ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องกันปละมากกวา ๔ ครั้ง

 ๓ มกีารเชญิป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย รวมประชมุ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณในแตละแผนงาน/โครงการ
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องกันอยางนอย ปละ ๓ ครั้ง

 ๒ มกีารเชญิป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย รวมประชมุ
วางแผนการจัดสรรงบประมาณในแตละแผนงาน/โครงการ 
เทาที่สถานศึกษาตองการและเกิดผลดีปละ ๒ ครั้ง
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน หนงัสอืเชญิประชมุวางแผน
การจัดสรรงบประมาณ วาระการประชุมแผนงาน/โครงการ และรายงาน
การประชุม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย บันทึกการประชุม
การจัดทําแผนงานการใชงบประมาณ
 ๒. สัมภาษณผู บริหารสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ
ป.ป.ช.สพฐ.นอย

 ๒.๒ การใชจายงบประมาณ
  คําอธิบาย  ในการใชจายงบประมาณของทางโรงเรียน
ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการใชงบประมาณใหผู ที่ เ ก่ียวของ
ไดรบัทราบ และควรใชงบประมาณใหเปนไปตามวตัถปุระสงคของโครงการ 
โดยคํานึงถึงความโปรงใส ความประหยัด และ ความคุมคา

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐานทีป่รากฏ เชน บนัทกึการประชมุ
คําสั่งโรงเรียน เอกสารการจัดซื้อ – จัดจาง เอกสารงานการเงิน บันทึกการ
ตรวจสอบของ กลุมตรวจสอบภายใน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
เครือขายโรงเรียน
 ๒. สอบถามผูบริหาร ครู
 ๓. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานรองรอยตาง ๆ  เกีย่วกบัการใชจาย
งบประาณ

ประเด็นที่ ๕  (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ ไมมีการเชิญป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และป.ป.ช.สพฐ.นอย รวม
ประชุมวางแผนการจัดสรรงบประมาณในแตละแผนงาน/
โครงการ 
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ประเด็นที่ ๑  มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใชงบประมาณใหบุคลากร 

และผูที่เกี่ยวของของโรงเรียนทราบ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มหีลกัฐานการประชุมช้ีแจงแนวทางการใชจายงบประมาณให
บุคลากรและผูเกี่ยวของของโรงเรียนทราบ มีการรายงานผล
การใชจายงบประมาณตอผูเกีย่วของและสาธารณชน สามารถ
ตรวจสอบได มีการสรุปผลชัดเจนทุกประเด็น

 ๓ มหีลกัฐานการประชุมช้ีแจงแนวทางการใชจายงบประมาณให
บุคลากรและผูเกี่ยวของของโรงเรียนทราบ มีการรายงานผล
การใชจ ายงบประมาณตอผู  เกี่ยวของและสาธารณชน
ตรวจสอบได แตยังขาดความชัดเจนในบางประเด็น

 ๒ มหีลกัฐานการประชุมช้ีแจงแนวทางการใชจายงบประมาณให
บุคลากรและผูเกี่ยวของของโรงเรียนทราบ มีการรายงานผล
การใชจ ายงบประมาณตอผู  เกี่ยวของและสาธารณชน
ตรวจสอบได แตยังขาดความชัดเจนทุกประเด็น

 ๑ มหีลกัฐานการประชุมช้ีแจงแนวทางการใชจายงบประมาณให
บคุลากรและผูเกีย่วของของโรงเรยีนทราบ แตไมมกีารรายงาน
ผลการใชจายงบประมาณตอผู เกี่ยวของและสาธารณชน 
และไมสามารถตรวจสอบได

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและรองรอยที่ปรากฏ เชน 

รายงานผลการใชเงินงบประมาณตอผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน 



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส52

โดยมีการจดบันทึกการประชุมเปนหลักฐาน บันทึกการประชุมชี้แจง

บุคลากร แผนงาน/โครงการ การใชจายงบประมาณ เปนตน

 ๒. สัมภาษณสอบถามบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารสถาน

ศึกษา ครู ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.นอย คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ประเด็นที ่๒  ผูรบัผดิชอบแตละโครงการ กจิกรรม มกีารใชจายงบประมาณ 

ตรงตามวัตถุประสงคดวยความโปรงใสและตรวจสอบได

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามความเปนจริง 
ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และเปนปจจุบัน การใชจายเงิน
งบประมาณ สอดคลองกบัเปาหมายทีก่าํหนดทกุโครงการ/กจิกรรม

 ๓ มีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามความเปนจริง 
ถกูตอง โปรงใส ตรวจสอบได แตยงัไมเปนปจจบุนั การใชจายเงนิ
งบประมาณ สอดคลองกบัเปาหมายทีก่าํหนดบางโครงการ/กจิกรรม

 ๒ มีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามความเปนจริงของ
แตละโครงการ/กจิกรรม โดยไมคาํถงึถงึเปาหมายทีก่าํหนด และ
การรายงานผลการใชจายงบประมาณไมเปนปจจบุนั 

 ๑ มีการรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตามความเปนจริง
ในบางโครงการ/กิจกรรม ขอมูลการใชจายเงินงบประมาณ
มีความคลาดเคลื่อนหลายแหง และการใชจายเงินงบประมาณ
ไมสอดคลองกบัเปาหมายทีก่าํหนดไว
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐานและรองรอยทีป่รากฏ เชน แผน
ปฏบิติัการประจาํป และการใชจายเงนิงบประมาณ การบนัทกึการรบั-จาย
เงนิ รายงานการประชมุเพือ่เปนหลกัฐาน รายงานผลการใชจายงบประมาณ 
รายงานการติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ เปนตน
 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยฝายตางๆ เจาหนาที่การเงิน บัญชี
และพัสดุ และผูที่เกี่ยวของ

 ๒.๓ การติดตามผลการใชจายงบประมาณ
  คาํอธบิาย :  โรงเรยีนควรมกีารกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยมุ งเนนในเรื่องการใชจาย
งบประมาณตามหวงระยะเวลาที่กําหนด และการใชจายงบประมาณอยาง
ประหยดั คุมคา และเกดิประโยชนสงูสดุ ทัง้นี ้รายงานผลการกํากับ ตดิตาม 
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณที่ได จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
วางแผนการใชจายงบประมาณ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช
จายงบประมาณตอไป

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน รายงานผลการกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบ คําสั่งโรงเรียน ปฏิทินการใชจายและติดตามการใช
งบประมาณ ทะเบยีนคมุเอกสารการเงนิ เอกสารการจัดซ้ือจัดจาง ทะเบยีน
คุมครุภัณฑ ทะเบียนพัสดุ เอกสารงานการเงิน รายงานผลการใช
งบประมาณ เอกสารควบคุมภายใน เปนตน
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.นอย เปนตน
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ประเด็นที่ ๑  แตงต้ังคณะกรรมการการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณของโรงเรียน โดยมีตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

และ ป.ป.ช.สพฐ. นอยเขามามีสวนรวม

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัตดิตาม ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยมตีวัแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน และ ป.ป.ช.สพฐ.
นอย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการใชงบประมาณ
ทั้งหมดใหเปนไปตามแผน โดยใชอยางประหยัดและเกิด
ประโยชนอยางคุมคา

 ๓ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัตดิตาม ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยมตีวัแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน และ ป.ป.ช.สพฐ.
นอย เขามามีสวนรวมในการดาํเนนิงานการใชงบประมาณทัง้หมด 
ใหเปนไปตามแผนทีก่าํหนด มกีารใชอยางประหยดัแตยงัไมเกิด
ประโยชนคุมคา

 ๒ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัตดิตาม ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ โดยมตีวัแทน ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน หรอื ป.ป.ช.สพฐ.
นอย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานการใชงบประมาณ
ทั้งหมดใหเปนไปตามแผนที่กําหนด แตการใชงบประมาณยัง
ไมใชอยางประหยัดและเกิดประโยชนคุมคา

 ๑ มกีารแตงตัง้คณะกรรมการกาํกบัตดิตาม ตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ แตขาดการมีสวนรวมจากตัวแทน ป.ป.ช.สพฐ.
ชมุชน หรอื ป.ป.ช.สพฐ.นอยและการใชงบประมาณไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดอยางประหยัดและเกิดประโยชน
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและรองรอยที่ปรากฏ เชน 
แผนการใชเงิน รายงานสรุปผลการใชเงิน บันทึกการรับจายเงิน รายงาน
การตรวจสอบการใชเงิน รายงานการประชุม แผนการติดตามการใชจาย
งบประมาณ คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณ เปนตน

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยดานตางๆ เจาหนาที่การเงิน พัสดุ 

ครุภัณฑ และผูเกี่ยวของ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ป.สพฐ.นอย

 ๓. สัมภาษณบุคลากรดานตางๆ ที่เกี่ยวของ
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ประเดน็ที ่๒  มกีารจดัทาํแผนและปฏิทนิการกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบ

การใชจายเงินงบประมาณของโรงเรียน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการจัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณของโรงเรียน และสามารถดําเนินการ
ไดตามแผนและปฏิทินที่กําหนดไดทุกรายการ

 ๓ มีการจัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณของโรงเรยีน สามารถดาํเนนิการไดตาม
แผนและปฏิทินที่กําหนดไดแตไมทุกรายการ

 ๒ มีการจัดทําแผนและปฏิทินการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณของโรงเรยีน แตไมสามารถดาํเนินการ
ไดตามแผนและปฏิทินที่กําหนด

 ๑ ไมมีการจดัทาํแผนและปฏิทนิการกาํกบั ตดิตาม แตมกีารตรวจ
สอบการใชจายงบประมาณของโรงเรียน

 วิธีการประเมินจากแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนและปฏทินิการกาํกบั

ตดิตามการใชงบประมาณ รายงานผลการใชงบประมาณ บนัทกึการรบั-จาย

เงิน บันทึกการติดตามผลการใชจายงบประมาณ

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน และผูเกี่ยวของ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและรองรอยที่ปรากฏ เชน 

แผนปฏิบัติการประจําป และการใชจายเงินงบประมาณ การบันทึก

การรบั-จายเงนิ รายงานการประชมุเพือ่เปนหลกัฐาน เอกสารตางๆ เปนตน

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ผูชวยฝายตางๆ เจาหนาที่การเงิน พัสดุ 

ครุภัณฑและผูที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ ๓ การใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการใชจายงบประมาณตามระยะเวลา ทีกํ่าหนดอยางชดัเจน 
เหมาะสม และมีความพรอมดําเนินการไดทันตอเหตุการณ 
ทุกรายการ

 ๓ มีการใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดชัดเจน 
เหมาะสม สวนใหญสามารถดําเนินการไดทันตอเหตุการณ

 ๒ มีการใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดชัดเจน แต
สวนใหญไมสามารถดําเนินการไดทันตอเหตุการณ

 ๑ มีการใชจายงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดชัดเจน 
แตไมไดดาํเนนิการตามแผน หรือไมมแีผนดาํเนนิการ แตจดัทาํ
ไดทันตอเหตุการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
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ประเด็นที่ ๔  การใชจายงบประมาณอยางประหยัด คุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีหลักฐานการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด ครอบคลุมกลุมเปาหมายและมีการ
สรุปผลชัดเจน

 ๓ มีหลักฐานการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุด แตไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย
มีการสรุปผลชัดเจน

 ๒ มีหลักฐานการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 
และเกิดประโยชนสูงสุดแตไมครอบคลุมกลุมเปาหมาย และ 
มีการสรุปผลบาง แตยังไมชัดเจน

 ๑ มีหลักฐานการใชจายเงินงบประมาณอยางประหยัด คุมคา 
และเกดิประโยชนสูงสุด ครอบคลุมบางกลุมเปาหมาย แตไมมี
การสรุปผล

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน วาระและรายงาน

การประชุม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอย แผนงาน/โครงการ  

หลักฐานการใชจายงบประมาณ รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน เปนตน

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอย 

และผูที่เกี่ยวของ
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ประเดน็ที ่๕  มกีารเบิกจายเงนิงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ

ของโรงเรยีน เปนไปตามระเบียบของทางราชการอยางโปรงใส ตรวจสอบได

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการเบกิจายเงนิงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ
ของโรงเรยีน เปนไปตามระเบยีบของทางราชการอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบ
ผลการดําเนินการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูมีสวน
เกี่ยวของ มีเอกสาร หลักฐานปรากฏอยางชัดเจน

 ๓ มีการเบกิจายเงนิงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ
ของโรงเรยีน เปนไปตามระเบยีบของทางราชการอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงบาง 
ตรวจสอบผลการดําเนินการ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตอผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีเอกสาร หลักฐานปรากฏเปนบาง
งาน/โครงการ

 ๒ มีการเบกิจายเงนิงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ
ของโรงเรยีน เปนไปตามระเบยีบของทางราชการอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได แตขาดการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบผลการดําเนินการ แตมีการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ
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ประเดน็ที ่๕  (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ มีการเบกิจายเงนิงบประมาณตามแผนการใชจายงบประมาณ
ของโรงเรียน เปนไปตามระเบียบของทางราชการอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได ไมมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยง 
ตลอดจนการตรวจสอบผลการดําเนินการและไมมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูมีสวนเกี่ยวของ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและรองรอยที่ปรากฏ เชน 

วาระและรายงานการประชุม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ. นอย 

แผนงาน โครงการ รายงานการบริหารความเสี่ยง เอกสารรายงานผลการ

ใชจายงบประมาณที่รายงานผูเกี่ยวของ เปนตน

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู เจาหนาที่การเงิน บัญชีและพัสดุของ

โรงเรียน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน และป.ป.ช.สพฐ. นอย และผูที่เกี่ยวของ



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 61

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารงานบุคลากร
 คาํอธบิาย : งานทีเ่กีย่วของกบัการดแูลอาํนวยความสะดวกใหกบั
บุคลากรในโรงเรียน สรางขวัญกําลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน
อันพึงมีพึงไดของบุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสารถใหกับบุคลากร

 หัวขอพิจารณา
 ๑. การพัฒนาบุคลากร
 ๒. การสรางขวัญกําลังใจ

 แนวทางการประเมินมีรายละเอียดดังนี้
 ๓.๑ การพัฒนาบุคลากร
  คําอธิบาย : โรงเรียนควรมีการสงเสริมใหบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยตองมีการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาทักษะและองคความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหแกบุคลากร
สําหรับใชในการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยางเหมาะสมและคุมคา

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนงานโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
บันทึกการประชุม สรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนา ภาพถาย รางวัล 
เกียรติบัตร เปนตน
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู กรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร ครู และนักเรียน
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ประเด็นที่ ๑  มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจ และตระหนักในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง
ความรู  ความเขาใจ และตระหนักในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติทีช่ดัเจนเปนไปไดในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริตครบ ๕ ประการ

 ๓ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง
ความรู  ความเขาใจ และตระหนักในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติทีช่ดัเจนเปนไปไดในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริตได ๔ ประการ 

 ๒ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง
ความรู  ความเขาใจ และตระหนักในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติทีช่ดัเจนเปนไปไดในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริตได ๓ ประการ 

 ๑ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง
ความรู  ความเขาใจ และตระหนักในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรยีนสจุรติทีช่ดัเจนเปนไปไดในการปฏบิตัติามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริตได ๑ – ๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร/รายงาน/ภาพถาย/เกียรติบัตร ฯลฯ
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 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู บุคลากร

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู และบุคลากร

ประเด็นที่ ๒ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาและแสวงหา

ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาและแสวงหา
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
และมีรายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
ปละ ๔ โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป

 ๓ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาและแสวงหา
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
และมีรายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
ปละ ๓ โครงการ/กิจกรรม 

 ๒ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาและแสวงหา
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
และมีรายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
ปละ ๒ โครงการ/กิจกรรม

 ๑ มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาและแสวงหา
ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
และมีรายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
ปละ ๑ โครงการ/กิจกรรม
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการ/กิจกรรม/บนัทกึ

การประชุม สรุปรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร ภาพถาย 

รางวัล เกียรติบัตร

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ ผู บริหาร ครู กรรมการ

สถานศึกษา

ประเด็นที่ ๓  สนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรในการพัฒนาและแสวงหา

ความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตอยางเหมาะสม

และคุมคา 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรในการพัฒนาและ
แสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการโรงเรียน
สุจริตอยางเหมาะสมและคุมคาทุกโครงการ/กิจกรรม และมี
รายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๓ มีการสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรในการพัฒนาและ
แสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการโรงเรียน
สุจริตอยางเหมาะสมและคุมคาบางโครงการ/กิจกรรม และมี
รายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ 
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ประเด็นที่ ๓  (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๒ มีการสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรในการพัฒนาและ
แสวงหาความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการโรงเรียน
สจุรติอยางเหมาะสมและคุมคาบางโครงการ/กิจกรรม แตไมมี
รายงานผลการดําเนินงานถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๑ ไมมีการสนับสนุนงบประมาณใหบุคลากรในการพัฒนา
และแสวงหาความรู ที่ เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริต แตมีรายงานผลการดําเนินงานถูกตองตาม
หลักวิชาการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร บันทึกการ

ประชุม สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู
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ประเด็นที ่๔  สรปุและรายงานผลการพฒันาบคุลากรของโครงการโรงเรยีน

สุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการ
โรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ และมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม (๔ โครงการ/กิจกรรมขึ้นไป)

 ๓ มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการ
โรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ และมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการ ๓ โครงการ/กิจกรรม 

 ๒ มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการ
โรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ และมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการ ๒ โครงการ/กิจกรรม 

 ๑ มีการสรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของโครงการ
โรงเรียนสุจริตอยางสมํ่าเสมอ และมีความถูกตองตาม
หลักวิชาการ ๑ โครงการ/กิจกรรม

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/สรุป

รายงานผลการพฒันาบคุลากร/ภาพถายกจิกรรม/รายงานการประชมุ ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู และบุคลากร
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ประเด็นที่ ๕  มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการ

ดาํเนินงาน การพฒันาบคุลากรของโครงการโรงเรยีนสจุรติอยางหลากหลาย

และตอเนื่อง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มกีารเผยแพร ประชาสมัพนัธ แลกเปลีย่นเรยีนรูผลการดําเนิน
งาน การพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ครบ ๕ ประการ

 ๓ มกีารเผยแพร ประชาสมัพนัธ แลกเปลีย่นเรยีนรูผลการดําเนิน
งาน การพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ได ๔ ประการ 

 ๒ มกีารเผยแพร ประชาสมัพนัธ แลกเปลีย่นเรยีนรูผลการดําเนิน
งาน การพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ได ๓ ประการ 

 ๑ มกีารเผยแพร ประชาสมัพนัธ แลกเปลีย่นเรยีนรูผลการดําเนิน
งาน การพัฒนาบุคลากรของโครงการโรงเรียนสุจริตอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง ตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
ได ๑ – ๒ ประการ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพับ วารสาร วีดีทัศน 

เอกสารรายงานผลการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร สื่อออนไลน ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู และบุคลากร

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหาร ครู และบุคลากร

 ๓.๒ การสรางขวัญกําลังใจ

  คําอธิบาย : โรงเรียนมีการดําเนินการ ยกยอง ชมเชย 

มอบรางวัล จัดสวัสดิการตางๆ ใหกับบุคลากรที่เปนแบบอยางตาม

คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต รวมถึงจัดใหมีการเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานของบุคลากร และสงเสริมใหบุคลากรมีความ

กาวหนาในวิชาชีพ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. สัมภาษณผูบริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา

 ๒. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บันทึกการประชุม 

แผนงาน/โครงการ รายงานผลการดําเนินงานโครงการ ภาพถาย โล 

เกียรติบัตร
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ประเด็นที่ ๑  ยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบอยางตามคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ จัดใหมีการยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบอยางครบตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๓ จัดใหมีการยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบอยางตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตได ๔ ประการ 

 ๒ จัดใหมีการยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบอยางตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตได ๓ ประการ 

 ๑ จัดใหมีการยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบอยางตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริตได ๑ – ๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการ/บันทึกการ

ประชุม/โล/เกียรติบัตร/ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากร ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริต
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ประเดน็ที ่๒  มอบรางวัล (โล/เกยีรตบิตัร/อืน่ ๆ ) ใหกบับคุลากรทีเ่ปนแบบ

อยางตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ จดัใหมกีารมอบรางวัล (โล/เกยีรติบัตร/ อ่ืน ๆ ) ใหกับบคุลากร
ทีเ่ปนแบบอยางครบตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของโรงเรยีน
สุจริต

 ๓ จดัใหมกีารมอบรางวัล (โล/เกยีรติบัตร/ อ่ืน ๆ ) ใหกับบคุลากร
ที่เปนแบบอยางตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๔ 
ประการ 

 ๒ จดัใหมกีารมอบรางวัล (โล/เกยีรติบัตร/ อ่ืน ๆ ) ใหกับบคุลากร
ที่เปนแบบอยางตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๓ 
ประการ 

 ๑ จดัใหมกีารมอบรางวัล (โล/เกยีรติบัตร/ อ่ืน ๆ ) ใหกับบคุลากร
ที่เปนแบบอยางตามคุณลักษณะองโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ 
ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บุคลากรตนแบบ, โล, 

เกียรติบัตร, ภาพถายกิจกรรม/รายงานผล

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรที่เกี่ยวของ
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มาตรฐานที่ ๔  การบริหารงานทั่วไป
 คําอธิบาย : การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การจัดบริการดาน
อาคารสถานทีแ่กคร ูนกัเรยีนและชุมชน โดยจดับรรยากาศภายในโรงเรยีน
ใหสะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย พรอมทั้งดูแล บํารุงรักษา อาคารเรียน 
อาคารประกอบ หองเรียน หองพิเศษตางๆ ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงาน
และเอื้อตอการเรียนรู

 หัวขอพิจารณา
 ๑. การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน
 ๒. ความสัมพันธกับชุมชน

 แนวทางการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้
 ๔.๑ การจัดบรรยากาศ
  คําอธิบาย : โรงเรียนมีการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ และสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม และ
เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการใชอาคารสถานที่และการดูแลรักษา

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง บันทึกรายงานผล
การพฒันาอาคาร สถานทีแ่ละสภาพแวดลอม บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบ
การใชอาคาร สถานที่และสภาพแวดลอม บันทึกรายงานผลการใชอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอมของโรงเรียน รูปภาพ
 ๒. สังเกตสถานที่จริง พฤติกรรมของบุคลากร และนักเรียน
 ๓. สัมภาษณบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และชุมชน
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ประเด็นที่ ๑  สํารวจและวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูตามโครงการโรงเรียน

สุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการวเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการ ใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิง่แวดลอมในโรงเรยีนใหเอือ้ตอการจดัการเรยีนรูตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต ที่ชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติ ครบตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๓ มีการวเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการ ใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิง่แวดลอมในโรงเรยีนใหเอือ้ตอการจดัการเรยีนรูตามโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ มีการวเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการ ใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิง่แวดลอมในโรงเรยีนใหเอือ้ตอการจดัการเรยีนรูตามโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ มีการวเิคราะหสภาพปจจบุนัปญหาและความตองการ ใชเปน
ขอมูลในการวางแผนการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิง่แวดลอมในโรงเรยีนใหเอือ้ตอการจดัการเรยีนรูตามโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง บันทึกรายงานผล

การพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม รูปภาพ

 ๒. สังเกตสถานที่จริง พฤติกรรมของบุคลากรและนักเรียน

 ๓. สัมภาษณบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ชุมชน

ประเด็นที่ ๒  เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการกําหนด

แนวทางและขอตกลงในการใชอาคารสถานที่และหองพิเศษตางๆ ของ

โรงเรียน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
กาํหนดแนวทางและขอตกลงในการใชอาคารสถานทีแ่ละหอง
พิเศษตางๆ ของโรงเรียน ที่ชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ  ๕ ประการ

 ๓ โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
กาํหนดแนวทางและขอตกลงในการใชอาคารสถานทีแ่ละหอง
พิเศษตางๆ ของโรงเรียน ที่ชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
กาํหนดแนวทางและขอตกลงในการใชอาคารสถานทีแ่ละหอง
พิเศษตางๆ ของโรงเรียน ที่ชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได  ๓ ประการ 
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ประเด็นที่ ๒   (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางและขอตกลงในการใชอาคารสถานที่และหอง
พิเศษตางๆ ของโรงเรียน ที่ชัดเจนเปนไปไดในการปฏิบัติตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๑-๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน บนัทกึการประชมุ ขอตกลง 

กฎกติกาการใชอาคารสถานที่ หองพิเศษ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตการจัดอาคารสถานที่และหองพิเศษตางๆ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/ภาพถายกิจกรรม/รายงานผลการดําเนินโครงการ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตการจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน

ประเด็นที่ ๓  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม 

ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรยีน จดับรรยากาศภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการโรงเรียนสุจริต
และตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ

 ๓ โรงเรยีน จดับรรยากาศภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการโรงเรียนสุจริต
และตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ โรงเรยีน จดับรรยากาศภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการโรงเรียนสุจริต
และตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ โรงเรยีน จดับรรยากาศภายในโรงเรยีนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม 
ปลอดภัย และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการโรงเรียนสุจริต
และตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ
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ประเด็นที่ ๔  บุคลากรภายในโรงเรียนมีสวนรวมในการบํารุงดูแล รักษา

และใชอาคารสถานที่ ดวยความสมัครใจ คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครแูละนกัเรยีนรอยละ ๘๐ ขึน้ไป มีสวนรวมใน การบาํรงุดแูล 
รักษาและใชอาคารสถานที่ดวยความสมัครใจ คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด

 ๓ ครูและนักเรียนรอยละ ๗๐-๗๙  มีสวนรวมใน การบํารุงดูแล 
รักษาและใชอาคารสถานที่ดวยความสมัครใจ คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด

 ๒ ครูและนักเรียนรอยละ ๖๐-๖๙  มีสวนรวมใน การบํารุงดูแล 
รักษาและใชอาคารสถานที่ดวยความสมัครใจ คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด

 ๑ ครูและนักเรียนนอยกวารอยละ ๖๐  มีสวนรวมใน การบํารุง
ดแูล รกัษาและใชอาคารสถานทีด่วยความสมคัรใจ คุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บันทึกประชุม/บันทึก

การใหบริการอาคารสถานที่/โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/ภาพถาย 

คําส่ังมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบ/รายชื่อผูสมัครรับผิดชอบในการดูแล

รักษาอาคารสถานที่ ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมการใหบริการของผูเกี่ยวของ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

รายงานการติดตาม ภาพถายกิจกรรม แผนการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

การใชอาคารสถานที/่คาํสัง่แตงตัง้กรรมการตดิตาม ตรวจสอบการใชอาคาร

สถานที่

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมการใหบริการอาคาร สถานที่ของบุคลากร

ประเด็นที่ ๕  มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่และ

รายงานผลตอผูเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนสุจริต และรายงานผลตอผู เกี่ยวของ ปละครั้ง 
๔ ครั้งขึ้นไป

 ๓ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนสุจริต และรายงานผลตอผูเกี่ยวของ ปละ ๓ ครั้ง

 ๒ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนสุจริต และรายงานผลตอผูเกี่ยวของ ปละ ๒ ครั้ง

 ๑ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การใชอาคารสถานที่ของ
โรงเรียนสุจริต และรายงานผลตอผูเกี่ยวของ ปละ ๑ ครั้ง
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 ๔.๒ ความสัมพันธกับชุมชน

  คําอธิบาย : ในการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนและ

โรงเรียน ควรมีการวิเคราะหสภาพชุมชนกอนเพื่อใชเปนขอมูล ในการ

วางแผนการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริตรวมกับชุมฃน ทั้งน้ีโครงการ

โรงเรียนสุจริตที่จะดําเนินการรวมกับชุมชนควรเปดโอกาสใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมดําเนินการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง แผนงาน โครงการ 

บันทึกการจัดกิจกรรม บันทึกการประชุม

 ๒. ทะเบียนขอมูลพื้นฐาน และสภาพแวดลอมของชุมชน

 ๓. ฐานขอมูลและสารสนเทศของชุมชน

 ๔. ภาพถายกิจกรรม

 ๕. สัมภาษณชุมชน

 ๖. ประเมินความพึงพอใจของชุมชน



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 79

ประเด็นที่ ๑  วิเคราะหสภาพชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ 
ชมุชนเพือ่ใชเปนขอมลูในการวางแผน การดาํเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริต ครบ  ๕ ประการ

 ๓ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ 
ชมุชนเพือ่ใชเปนขอมลูในการวางแผน การดาํเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ 
ชมุชนเพือ่ใชเปนขอมลูในการวางแผน การดาํเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ
ของโรงเรียนสุจริต ได  ๓ ประการ 

 ๑ มีการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของ 
ชมุชนเพือ่ใชเปนขอมลูในการวางแผน การดาํเนนิงานโครงการ
โรงเรยีนสุจรติ ทีชั่ดเจนเปนไปไดในการปฏบิตั ิตามคณุลกัษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๑-๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่ง แผนงาน โครงการ 
ภาพถาย รายงานผลการวิเคราะหสภาพชุมชน
 ๒. ทะเบียนขอมูลพื้นฐาน
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ประเด็นที่ ๒  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานความสัมพันธกับชุมชนโดยมี

ตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย เขามามีสวนรวม

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบงานดานความสัมพันธกับชุมชน
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ

 ๓ มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบงานดานความสัมพันธกับชุมชน
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบงานดานความสัมพันธกับชุมชน
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ มีการแตงตั้งผู รับผิดชอบงานดานความสัมพันธกับชุมชน
โดยมีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ

 ๓. สัมภาษณชุมชน

 ๔. แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน คําสั่งแตงตั้ง ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน และ ป.ป.ช.สพฐ.นอย/กิจกรรม/ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ป.ป.ช.สพฐ.นอย และ

ผูมีสวนเกี่ยวของ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ มกีารกําหนดแผนงาน/โครงการ ทีจ่ะใหชมุชนเขามามสีวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ชัดเจนเปนไปได
ในการปฏิบัติ ตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ 
ประการ

 ๓ มกีารกําหนดแผนงาน/โครงการ ทีจ่ะใหชมุชนเขามามสีวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ชัดเจนเปนไปได
ในการปฏิบัติ ตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ 
ประการ 

 ๒ มกีารกําหนดแผนงาน/โครงการ ทีจ่ะใหชมุชนเขามามสีวนรวม
ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ชัดเจนเปนไปได
ในการปฏิบัติ ตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ 
ประการ 

ประเด็นที่ ๓  กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวม

ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
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 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

ประเด็นที่ ๓   (ตอ)

 ๑ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ชัดเจน
เปนไปไดในการปฏิบัติ ตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๑ – ๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/บันทึกการประชุม ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ ผูบริหาร ครู กรรมการสถาน

ศึกษา



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 83

ประเด็นที่ ๔  โรงเรียนและชุมชนรวมจัดกิจกรรมตางๆ ของโครงการ

โรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรยีนและชมุชนรวมจดักจิกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรยีน
สุจริตดวยความสมัครใจ และมีรายงานผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามหลกัวิชาการ ครอบคลมุคณุลกัษณะ ของโรงเรยีน
สุจริต ครบ ๕ ประการ

 ๓ โรงเรยีนและชมุชนรวมจดักจิกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรยีน
สุจริตดวยความสมัครใจ และมีรายงานผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามหลกัวิชาการ ครอบคลมุคณุลกัษณะ ของโรงเรยีน
สุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ โรงเรยีนและชมุชนรวมจดักจิกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรยีน
สุจริตดวยความสมัครใจ และมีรายงานผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามหลกัวิชาการ ครอบคลมุคณุลกัษณะ ของโรงเรยีน
สุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ โรงเรยีนและชมุชนรวมจดักจิกรรมตางๆ ของโครงการโรงเรยีน
สุจริตดวยความสมัครใจ และมีรายงานผลการดําเนินงาน
ถูกตองตามหลกัวิชาการ ครอบคลมุคณุลกัษณะ ของโรงเรยีน
สุจริต ได ๑ – ๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/บันทึกการประชุม/ภาพถาย/สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
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ประเด็นที่ ๕  ประเมินความพึงพอใจของชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ชุมชนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความพึงพอใจที่เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓ ชุมชนรอยละ ๗๐-๗๙ มีความพึงพอใจที่เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

 ๒ ชุมชนรอยละ ๖๐-๖๙ มีความพึงพอใจที่เขามามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๑ ชมุชนนอยกวารอยละ ๖๐ มคีวามพงึพอใจทีเ่ขามามสีวนรวม
ในการดําเนินโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๒. สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ

 ๓. สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชน

มาตรฐานที่ ๕  ผลลัพธและภาพความสําเร็จ
 คําอธิบาย : ผลที่เกิดจากการพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน ตาม

คุณลักษณะโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่สงผลให

โรงเรยีนและชมุชนเปนสงัคมทีส่จุรติไมคอรรปัชนั โปรงใส ตรวจสอบไดและ

เปนมนุษยที่สมบูรณ

 หัวขอพิจารณา
 ๑. ผูบริหาร

 ๒. ครู

 ๓. นักเรียน

 ๔. โรงเรียน

 ๕. ชุมชน
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 รายละเอียดการประเมิน มีดังนี้

 ๕.๑ ผูบริหาร

  คําอธิบาย : บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถาน

ศึกษาของโรงเรียนสุจริตใหบรรลุตามยุทธศาสตรและมาตรการในการ

ดาํเนินงาน โครงการสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภบิาลในสถาน

ศึกษา “ปองกันการทุจริต”

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา แผนปฏบิตักิารประจาํป แผนงาน โครงการ กจิกรรม บนัทกึการ

ประชุม สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติการประจําป แผนงานโครงการ กิจกรรม บันทึกการประชุม 

รายงานผลการพัฒนา ภาพถายกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ

 ๒. สมัภาษณผูเกีย่วของ เชน คร ูผูบรหิาร และบคุลากรในโรงเรยีน 

กรรมการสถานศึกษา ผูแทน ชุมชน

 ๓. สังเกตสถานการณ สภาพจริงจากบริบทของสถานศึกษา
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการ แผนงาน 

โครงการ กิจกรรม ภาพถาย บันทึกการประชุม

 ๒. สัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู บุคลากร

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของบุคลากรที่เกี่ยวของ

ประเด็นที่ ๑  มีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ

 ๓ ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ผูบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ
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ประเด็นที่ ๒  ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม

ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ

 ๓ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป 

คูมือปฏิบัติราชการตามภารกิจหลัก คูมือประมวลจริยธรรม บันทึกการ

ประชุม ภาพถาย

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา
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ประเด็นที่ ๓  ไมใชตําแหนงหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ 
และไมเคยถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๓ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคณุลักษณะ ของโรงเรยีนสจุรติ ได ๔ ประการ และ
ไมเคยถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๒ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคณุลักษณะ ของโรงเรยีนสจุรติ ได ๓ ประการ และ
ไมเคยถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๑ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน
ธรรมเนียมปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ 
และไมเคยถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน คูมอืการรองเรยีน รายงาน
การรองเรียน รายงานผลการดําเนินงานทางวินัย
 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ
 ๓. สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรที่เกี่ยวของ
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ประเด็นที่ ๔  ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียงอยางมีความสุขและเปน

แบบอยางแกสาธารณชน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผูบรหิารปฏิบติัหนาทีแ่ละดําเนนิชีวิตโดยยดึหลกัพอเพยีงอยาง
มีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน ครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ 

 ๓ ผูบรหิารปฏิบติัหนาทีแ่ละดําเนนิชีวิตโดยยดึหลกัพอเพยีงอยาง
มีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน ครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ผูบรหิารปฏิบติัหนาทีแ่ละดําเนนิชีวิตโดยยดึหลกัพอเพยีงอยาง
มีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน ครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ผูบรหิารปฏิบติัหนาทีแ่ละดําเนนิชีวิตโดยยดึหลกัพอเพยีงอยาง
มีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน ครอบคลุม
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน โครงการ กจิกรรม 

บันทึกการประชุม ภาพถาย เกียรติบัตร รางวัล บันทึกการประชุม

 ๒. สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ครู ผูบริหาร บุคลากรใน

โรงเรียน
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน กิจกรรม เกียรติบัตร 

ภาพถาย รางวัล

 ๒. สัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของ เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง

ประเด็นที่ ๕  อุทิศตนเพื่อประโยชนของทางราชการและสวนรวม

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียน
สุจริต ครบ ๕ ประการ 

 ๓ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและสวนรวม  ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียน
สุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียน
สุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ผู บริหารปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง
ราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียน
สุจริต ได ๑ – ๒ ประการ 
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 ๕.๒ ครู

  คาํอธบิาย : บคุลากรวชิาชพีทาํหนาทีห่ลกัทางดานการเรยีน

การสอนและสงเสริมการเรียนรูในดานการปองกันการทุจริตในโรงเรียน 

ชมุชน และสถานทีต่างๆ ใหนกัเรยีนมคีณุลกัษณะ ๕ ประการ ตามโครงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการ

ทุจริต” ปลูกจิตสํานึกในโรงเรียน

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียน

การสอน แผนปฏิบัติการประจําป แผนงานโครงการ กิจกรรม บันทึก

การประชุม รายงานผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม ภาพถาย 

รางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ

 ๒. สมัภาษณผูเกีย่วของ เชน คร ูผูบรหิาร และบคุลากรในโรงเรยีน

 ๓. สงัเกตสถานการณ สภาพจรงิภายในและภายนอกสถานศกึษา
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ประเด็นที่ ๑  มีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปนระบบ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครรูอยละ ๘๐ ขึน้ไป มีการวางแผนการปฏบิตัอิยางเปนระบบ 
(ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาค
สวน/วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนนิการตามแผนปฏบิตังิาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ครบ ๕ ประการ

 ๓ ครรูอยละ ๗๐ – ๗๙ มกีารวางแผนการปฏบิตัอิยางเปนระบบ 
(ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาค
สวน/วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนนิการตามแผนปฏบิตังิาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๔ ประการ

 ๒ ครรูอยละ ๖๐ – ๖๙ มกีารวางแผนการปฏบิตัอิยางเปนระบบ 
(ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาค
สวน/วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนนิการตามแผนปฏบิตังิาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๓ ประการ
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ประเด็นที่ ๑   (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ ครต่ํูากวารอยละ ๕๙  มกีารวางแผนการปฏบิตัอิยางเปนระบบ 
(ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาค
สวน/วางแผนการปฏบิตังิาน/ดาํเนนิการตามแผนปฏิบตังิาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได ๑ – ๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนการจัดการเรียนรู โครงการ กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงาน

โครงการ ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สมัภาษณผูเกีย่วของ เชน คร ูผูบรหิาร และบคุลากรในโรงเรยีน



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 95

ประเด็นที่ ๒  ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม

ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ  ๕ ประการ และไมเคย
ถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๓ ครูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ และไมเคยถูก
รองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๒ ครูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได  ๓ ประการ และไมเคยถูก
รองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 ๑ ครูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน ธรรมเนียม
ปฏิบัติของทางราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได  ๑-๒ ประการ และไมเคย
ถูกรองเรียนและไดรับการลงโทษทางวินัย

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียน
การสอน แผนปฏิบัติการประจําป แผนงาน โครงการ กิจกรรม ภาพถาย 
รางวัล เกียรติบัตร บันทึกการประชุม
 ๒. สมัภาษณผูเกีย่วของ เชน คร ูผูบรหิาร และบคุลากรในโรงเรยีน
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ประเด็นที่ ๓  ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็มความ
สามารถ และมกีารสรปุรายงานผลการปฏบิตังิานใหผูเกีย่วของ
ทราบ ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ 
ประการ

 ๓ ครูรอยละ ๗๐ – ๗๙ ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็มความ
สามารถ และมกีารสรปุรายงานผลการปฏบิตังิานใหผูเกีย่วของ
ทราบ ครอบคลมุคณุลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติ ได ๔ ประการ

 ๒ ครูรอยละ ๖๐ – ๖๙ ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็มความ
สามารถ และมกีารสรปุรายงานผลการปฏบิตังิานใหผูเกีย่วของ
ทราบ ครอบคลมุคณุลกัษณะของโรงเรียนสจุรติ ได ๓ ประการ

 ๑ ครูตํ่ากวารอยละ ๕๙ ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็มความ
สามารถ และมกีารสรปุรายงานผลการปฏบิตังิานใหผูเกีย่วของ
ทราบ ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ 
ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการจัดการเรียน

การสอน แผนปฏบิตักิารประจาํป แผนงาน โครงการ กิจกรรม สรุปรายงานผล

การปฏบิตังิาน

 ๒. สัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน ครู ผู บริหาร นักเรียน ชุมชน 

ผูปกครอง
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ประเด็นที่ ๔  ดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
พอเพียง อยางมีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน  
ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ 

 ๓ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
พอเพียง อยางมีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน  
ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
พอเพียง อยางมีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน  
ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตโดยยึดหลัก
พอเพียง อยางมีความสุขและเปนแบบอยางแกสาธารณชน  
ครอบคลุมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ได ๑ – ๒ ประการ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน กิจกรรม เกียรติบัตร โล 

รางวัล ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู และบุคลากร

 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครูในเรื่องการปฏิบัติงานและการดํารง

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นที่ ๕  อุทิศตนเพื่อประโยชนของทางราชการและสวนรวม

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลกัษณะของโรงเรยีน
สุจริต ครบ ๕ ประการ 

 ๓ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลกัษณะของโรงเรยีน
สุจริต ได ๔ ประการ 

 ๒ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลกัษณะของโรงเรยีน
สุจริต ได ๓ ประการ 

 ๑ ครูและบุคลากรปฏิบัติหนาที่และอุทิศตนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการและสวนรวม ครอบคลุมคุณลกัษณะของโรงเรยีน
สุจริต ได ๑ – ๒ ประการ 

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ภาพถาย/โล/เกียรติบัตร/รายงานการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากร ฯลฯ
 ๒. สัมภาษณผูเกี่ยวของ เชน ครู และบุคลากร ผูปกครอง/
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ๓. สังเกตพฤติกรรมของครูและบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการ

อุทิศตนเพื่อประโยชนของสวนรวม
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 ๕.๓ นักเรียน

  คาํอธบิาย : นกัเรยีนไดรบัการศกึษาในโรงเรยีนสจุรติ ตัง้แต

ระดบักอนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน และ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไดรับการพัฒนาตามกระบวนการกิจกรรม

โรงเรียนสุจริตตอเยาวชนคนดีของแผนดิน ป.ป.ช.สพฐ. นอย และบริษัท

สรางการดี มีทักษะในการทํางานเปนขั้นตอน ปฏิบัติตนตามระเบียบ

ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ตั้ง

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากหลกัฐาน เชน บนัทกึการปฏบิตักิจิกรรม ชิน้งาน 

ภาพถายกิจกรรม โลรางวัล เกียรติบัตร ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู และบุคลากร

ในโรงเรียน

 ๓. สังเกตพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของนักเรียนในสถานศึกษา 

ตามสภาพจริง
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ประเด็นที่ ๑  มีการทํางานเปนขั้นตอน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  มีการทํางานเปนขั้นตอน (ศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาคสวน/
วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ครบ  ๕ ประการ

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐-๗๙  มีการทํางานเปนขั้นตอน (ศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาคสวน/
วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได  ๔ ประการ

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐-๖๙  มีการทํางานเปนขั้นตอน (ศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาคสวน/
วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได  ๓ ประการ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บนัทกึการปฏบิตักิจิกรรม 

ชิ้นงาน ภาพถายกิจกรรม สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

 ๒. สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน 

ผูปกครอง

ประเด็นที่ ๑   (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙  มีการทํางานเปนขั้นตอน (ศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการของทุกภาคสวน/
วางแผนการปฏิบัติงาน/ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน/
ประเมินผลการปฏิบัติงาน/สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ) ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต 
ได  ๑-๒ ประการ
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ประเด็นที่ ๒  ปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ครบ  ๕ ประการ 

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙  ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได  ๔ ประการ

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙  ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริต ได  ๓ ประการ 

 ๑ นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙  ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ขอปฏิบัติ และขอตกลงของโรงเรียน ครอบคลุมคุณลักษณะ 
ของโรงเรียนสุจริตได  ๑-๒ ประการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการ/แผนงาน/

กิจกรรม ขอปฏิบัติ ขอตกลงของโรงเรียน บันทึกการประชุม ภาพถาย 

แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือนักเรียน

 ๒. สัมภาษณนักเรียนที่เกี่ยวของ

 ๓. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนตามขอตกลงของ

โรงเรียน
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน ขอตกลงของหอง บันทึก

ความดี ขอตกลงของโรงเรียน เกียรติบัตร รางวัล ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณนักเรียนผูเกี่ยวของ

 ๓. สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรยีนตามคณุลกัษณะ ๕ ประการของ

โรงเรียนสุจริต

ประเด็นที่ ๓  ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของ

ผูอื่นมาเปนของตน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ไมถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ไมถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ไมถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

 ๑ นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙ ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ไมถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
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ประเด็นที่ ๔  มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและใชสิ่งของอยางคุมคา

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นกัเรยีนรอยละ ๘๐ ขึน้ไป  มพีฤตกิรรมประหยดั อดออมและ
ใชสิ่งของอยางคุมคา

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙  มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและ
ใชสิ่งของอยางคุมคา

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙  มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและ
ใชสิ่งของอยางคุมคา

 ๑ นกัเรยีนต่ํากวารอยละ ๕๙  มีพฤติกรรมประหยดั อดออมและ
ใชสิ่งของอยางคุมคา

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บันทึกรายรับ – รายจาย/

บันทึกการอบรม

 ๒. สัมภาษณบุคลากรเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน
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ประเด็นที่ ๕  ชวยเหลืองานผูอื่นและสวนรวมดวยความเต็มใจ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ นักเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  มีพฤติกรรมชอบชวยเหลืองาน
ผูอื่นและสวนรวมดวยความเต็มใจ

 ๓ นักเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙  มีพฤติกรรมชอบชวยเหลืองาน
ผูอื่นและสวนรวมดวยความเต็มใจ

 ๒ นักเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙  มีพฤติกรรมชอบชวยเหลืองาน
ผูอื่นและสวนรวมดวยความเต็มใจ

 ๑ นักเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙  มีพฤติกรรมชอบชวยเหลืองาน
ผูอื่นและสวนรวมดวยความเต็มใจ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บนัทกึการปฏบิตักิจิกรรม 

ภาพถายกิจกรรม เกียรติบัตร

 ๒. สัมภาษณบุคลากรเกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน

 ๕.๔ โรงเรียน

  คาํอธบิาย : สถานศกึษาทีจ่ดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานทีเ่ขารวม

โครงการโรงเรียนสุจริตมีการพัฒนายุทธศาสตร กิจกรรม มาตรการ และ

มาตรฐานโรงเรียนสุจริตใหเปนสถานศึกษาโปรงใส
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐานรองรอยตางๆ เชน เอกสาร

มอบหมายงาน บนัทกึการปฏบิตักิจิกรรม ภาพถายกจิกรรม รางวลั เกยีรตบิตัร

 ๒. สังเกตสภาพการปฏิบัติงานจริง

 ๓. สัมภาษณ สอบถามผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา นักเรียน ตัวแทนชุมชน

ประเด็นที่ ๑ สภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม เปนสัดสวน และปลอดภัย 

เอื้อตอการเรียนรู

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ พื้นที่โรงเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสภาพแวดลอมรมรื่น 
สวยงาม เปนสัดสวน และปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู 

 ๓ พื้นที่โรงเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีสภาพแวดลอมรมรื่น 
สวยงาม เปนสัดสวน และปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู

 ๒ พื้นที่โรงเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ มีสภาพแวดลอมรมรื่น 
สวยงาม เปนสัดสวน และปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรู

 ๑ พื้นที่โรงเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙ มีสภาพแวดลอมรมรื่น 
สวยงาม เปนสัดสวน และปลอดภัย เอื้อตอการเรียนรู

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน/โครงการ

เกี่ยวกับการดูแล ปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียน คําสั่งแตงตั้ง
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ผู รับผิดชอบ กิจกรรมการดําเนินงาน รายงานผลการดําเนินงาน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สังเกตสภาพแวดลอมบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ หองเรียน หองพิเศษตางๆ หองสุขา ฯลฯ

 ๓. สัมภาษณผูบริหาร ครู ชุมชน และผูเกี่ยวของ

ประเด็นที่ ๒  มีขอตกลง และแนวปฏิบัติรวมกันในการดําเนินงานการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครูและบุคลากรของโรงเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสวนรวม
กาํหนดขอตกลง และแนวปฏิบัติรวมกนัในการดาํเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีรายงานผลการปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

 ๓ ครูและบุคลากรของโรงเรียนรอยละ ๗๐ – ๗๙ มีสวนรวม
กาํหนดขอตกลง และแนวปฏิบัติรวมกนัในการดาํเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีรายงานผลการปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักวิชาการ

 ๒ ครูและบุคลากรของโรงเรียนรอยละ ๖๐ – ๖๙ มีสวนรวม
กาํหนดขอตกลง และแนวปฏิบัติรวมกนัในการดาํเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีรายงานผลการปฏิบัติถูกตอง
ตามหลักวิชาการ
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ประเด็นที่ ๒  (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ ครูและบุคลากรของโรงเรียนต่ํากวารอยละ ๕๙ มีสวนรวม
กาํหนดขอตกลง และแนวปฏบิตัริวมกันในการดําเนินงานการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา และมีรายงานผลการปฏบิตัถิกูตอง
ตามหลักวิชาการ

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โครงการ รายงานผลการดําเนินโครงการ บันทึกขอตกลงของ

โรงเรยีน หองเรยีน แนวปฏิบัติของโรงเรยีนในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน คําสั่ง ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ

 ๒. สมัภาษณผูบรหิาร คร ูนกัเรยีน ชุมชน และผูมสีวนไดสวนเสยี

ประเด็นที่ ๓  บริหารงานอยางมีสวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ครู บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนรอยละ ๘๐ ขึ้นไป มีสวนรวมและรับทราบ การ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการบริหารงานอยางมี
สวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได
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ประเด็นที่ ๓   (ตอ)

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๓ ครู บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนรอยละ ๗๐ – ๗๙ มสีวนรวมและรบัทราบ การดาํเนิน
งานและผลการดําเนินงานในการบริหารงานอยางมีสวนรวม 
โปรงใส ตรวจสอบได

 ๒ ครู บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนรอยละ ๖๐ – ๖๙ มสีวนรวมและรบัทราบ การดาํเนิน
งานและผลการดําเนินงานในการบริหารงานอยางมีสวนรวม 
โปรงใส ตรวจสอบได

 ๑ ครู บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตํ่ากวารอยละ ๕๙ มีสวนรวมและรับทราบ การ
ดําเนินงานและผลการดําเนินงานในการบริหารงานอยางมี
สวนรวม โปรงใส ตรวจสอบได

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แบบสํารวจความคิดเห็น

ของผู มีสวนไดสวนเสีย สรุปผลการสํารวจความคิดเห็น รายงานผล

การดําเนินงานของโรงเรียน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ของโรงเรียน ภาพถาย บันทึกการประชุม หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ประเด็นที่ ๔  ใชทรัพยากรอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนใชทรัพยากรที่มีอยู อยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ รอยละ ๙๐ ขึ้นไป

 ๓ โรงเรียนใชทรัพยากรที่มีอยู อยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ รอยละ ๘๐ – ๘๙

 ๒ โรงเรียนใชทรัพยากรที่มีอยู อยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ รอยละ ๗๐ – ๗๙ 

 ๑ โรงเรียนใชทรัพยากรที่มีอยู อยางคุมคา และเกิดประโยชน
สูงสุด ครอบคลุมคุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ 
๕ ประการ ตํ่ากวารอยละ ๖๙

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน แผนงาน โครงการ กจิกรรม 
ขอตกลงการใชทรพัยากรของโรงเรียน กิจกรรมการรณรงค กจิกรรมปลกูฝง
จิตสํานึกการใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด ภาพถายกิจกรรม ฯลฯ
 ๒. สงัเกตบรเิวณโรงเรยีน อาคารเรยีน อาคารประกอบ หองพเิศษ
ตางๆ หองสุขา โรงอาหาร ฯลฯ
 ๓. สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน บุคลากรตางๆ ในโรงเรียน 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
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 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการโรงเรียนสุจริต 

โลรางวัล รายชื่อโรงเรียนเครือขาย ภาพถายกิจกรรมเขาคายเยาวชน 

“คนดีของแผนดิน” หลักฐานการดําเนินงานบริษัทสรางการดี ฯลฯ

ประเด็นที่ ๕  เปนตนแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ เปนตนแบบโรงเรยีนโครงการโรงเรยีนสจุรติ ไดรบัโลและมกีาร
ขยายเครือขาย และจัดกิจกรรมขยายเครือขายไดครบทั้ง ๓ 
กิจกรรม (ปปช.สพฐ.นอย/เขาคายเยาวชนคนดีของแผนดิน/
กิจกรรมบริษัทสรางการดี)

 ๓ เปนตนแบบโรงเรยีนโครงการโรงเรยีนสจุรติ ไดรบัโลและมกีาร
ขยายเครือขาย แตจัดกิจกรรมขยายเครือขายไดไมครบทั้ง ๓ 
กิจกรรม (ปปช.สพฐ.นอย/เขาคายเยาวชนคนดีของแผนดิน/
กิจกรรมบริษัทสรางการดี)

 ๒ เปนตนแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ยังไมไดรับโล
และมีการขยายเครือขาย และจัดกิจกรรมขยายเครือขายได
ครบทัง้ ๓ กจิกรรม (ปปช.สพฐ.นอย/เขาคายเยาวชนคนดขีอง
แผนดิน/กิจกรรมบริษัทสรางการดี)

 ๑ เปนตนแบบโรงเรียนโครงการโรงเรียนสุจริต ที่ยังไม ไดรับโล
และมีการขยายเครือขาย แตจัดกิจกรรมขยายเครือขายไดไม
ครบทัง้ ๓ กจิกรรม (ปปช.สพฐ.นอย/เขาคายเยาวชนคนดขีอง
แผนดิน/กิจกรรมบริษัทสรางการดี)
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 ๒. สงัเกตการปฏิบตังิานของ ป.ป.ช.สพฐ.นอย การปฏบิตักิจิกรรม

บริษัทสรางการดี

 ๓. สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ

 ๕.๕ ชุมชน

  คําอธิบาย : ชุมชนที่เกี่ยวของกับโรงเรียนสุจริตที่ไดรับ

ขาวสารการพฒันาใหเปน ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชนและมสีวนรวมในการวางแผน 

การดําเนนิกจิกรรม การดแูลทรพัยสมบตัขิองทางโรงเรยีน การปองกันการ

ทุจริตดวยการปลูกจิตสํานึกดานความซื่อสัตยสุจริต และการดํารงชีวิต

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียนและทําหนาที่เปนเสาหลัก

ในการปกปองและดูแลโรงเรียนสุจริตใหเปนสถานศึกษาโปรงใส

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาเอกสารหลกัฐาน เชน แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

แผนปฏิบัติการประจําป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม บันทึกการประชุม 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการ

พัฒนา ภาพถายกิจกรรม รางวัล เกียรติบัตร เปนตน

 ๒. สังเกตสภาพการปฏิบัติงานจริง

 ๓. สัมภาษณ/สอบถามผู บริหาร/ครูและบุคลากร/นักเรียน/

ตัวแทนชุมชน
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ประเดน็ที ่๑  มสีวนรวมในการวางแผนการดาํเนนิงานตามโครงการโรงเรยีน

สุจริต

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรยีนจดัใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนนิ
งานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ ใชทรพัยากรทีม่อียู ครอบคลมุ
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต ครบ ๕ ประการ 

 ๓ โรงเรยีนจดัใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนนิ
งานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ ใชทรพัยากรทีม่อียู ครอบคลมุ
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต เพียง ๔ ประการ

 ๒ โรงเรยีนจดัใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนนิ
งานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ ใชทรพัยากรทีม่อียู ครอบคลมุ
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต เพียง ๓ ประการ

 ๑ โรงเรยีนจดัใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในการวางแผนการดาํเนนิ
งานตามโครงการโรงเรยีนสจุรติ ใชทรพัยากรทีม่อียู ครอบคลมุ
คุณลักษณะ ของโรงเรียนสุจริต เพียง ๑ – ๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน โครงการ/กิจกรรม บนัทกึ

การประชุม วาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม ภาพถาย ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณชุมชน ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของ
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ประเด็นที่ ๒  ปฏิบัติตามขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนปฏิบัติตามขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดย
จัดใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) มีการ
ประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล/รายงาน 
สอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๓ โรงเรียนปฏิบัติตามขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดย
จัดใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) มีการ
ประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๔ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๒ โรงเรียนปฏิบัติตามขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดย
จัดใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) มีการ
ประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๓ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๑ โรงเรียนปฏิบัติตามขอตกลงระหวางโรงเรียนกับชุมชน  โดย
จัดใหมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) มีการ
ประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๑ – ๒ ประการของโรงเรียนสุจริต

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บันทึกขอตกลงระหวาง
โรงเรยีนกับชมุชน (MOU) บนัทกึการประชุม/แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
ที่จัดทํา/รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน และชุมชน
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ประเด็นที่ ๓  ชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
โดยมีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล/ 
รายงานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตไดครบ ๕ ประการ

 ๓ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
โดยมีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล/
รายงานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตได ๔ ประการ

 ๒ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน  
โดยมีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล/
รายงานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตได ๓ ประการ

 ๑ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติของโรงเรียน 
โดยมีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/สรุปประเมินผล/
รายงานการปฏิบัติงาน สอดคลองกับคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตได ๑-๒ ประการ

วิธีการประเมินและแหลงขอมูล

 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลกัฐาน เชน บนัทกึการประชมุ แผนการ

ปฏบิติังาน/โครงการ/รายงานผลการดาํเนนิงาน/โครงการ แบบประเมนิผล 

ภาพถายกิจกรรมการดําเนินงาน
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ประเด็นที่ ๔  ดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันบริหารจัดการและใชทรัพยากรของ
โรงเรียน การดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง แบบมี
สวนรวมดวยการจัดให มีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/
สรุปประเมินผล/ รายงานการปฏิบัติงาน ที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๓ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันบริหารจัดการและใชทรัพยากรของ
โรงเรียน การดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง แบบมี
สวนรวมดวยการจัดให มีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม/
สรุปประเมินผลที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ๔ ประการของ
โรงเรียนสุจริต

 ๒ โรงเรียนกับชุมชนชวยกันบริหารจัดการและใชทรัพยากรของ
โรงเรียน การดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง แบบมี
สวนรวมดวยการจัดให มีการประชุม/วางแผน/จัดกิจกรรม 
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ ๓ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๒. สงัเกตทรพัยสินของโรงเรยีน เชน อาคารเรยีน หองเรยีน อาคาร

ประกอบ สิ่งของที่เปนทรัพยสินของโรงเรียน (วาอยูในสภาพพรอมใชงาน)

 ๓. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน
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ประเด็นที่ ๔  (ตอ)

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บนัทกึการประชมุ หนังสอื
เชิญประชุม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียน ผูบริหาร ครู และ
นักเรียน ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพถาย รายงาน
ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม บัญชีการออม บัญชีครัวเรือน ฯลฯ
 ๒. สัมภาษณผูบริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผูเกี่ยวของ

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๑ โรงเรยีนกบัชุมชนชวยกนับรหิารจดัการและใชทรพัยากรของ
โรงเรียน การดํารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง แบบมี
สวนรวมดวยการจัดให มีการ จัดกิจกรรม ที่สอดคลองกับ
คุณลักษณะ ๑ – ๒ ประการของโรงเรียนสุจริต
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ประเด็นที่ ๕  รวมปฏิบัติงานดวยความเสียสละและเต็มใจกับโรงเรียนและ

ชุมชน

 ระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ

 ๔ ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตรวมกับโรงเรียน และปฏิบัติดวยความเสียสละ
และเต็มใจ จํานวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป 

 ๓ ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตรวมกับโรงเรียน และปฏิบัติดวยความเสียสละ
และเต็มใจ จํานวน ๔ กิจกรรม 

 ๒ ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตรวมกับโรงเรียน และปฏิบัติดวยความเสียสละ
และเต็มใจ จํานวน ๓ กิจกรรม 

 ๑ ชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนสุจริตรวมกับโรงเรียน และปฏิบัติดวยความเสียสละ
และเต็มใจ จํานวน ๑-๒ กิจกรรม

 วิธีการประเมินและแหลงขอมูล
 ๑. พจิารณาจากเอกสารหลักฐาน เชน บนัทกึการประชมุ หนังสอื

เชิญประชุม แผนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต บันทึกขอตกลง

ระหวางโรงเรยีนกบัชมุชน แบบสาํรวจความคดิเหน็ ภาพถายกิจกรรมตางๆ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ ฯลฯ

 ๒. สัมภาษณชุมชน ผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ป.ป.ช.สพฐ.

ชุมชน



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส 119

๓.  การจัดทําคะแนนและเกณฑการประเมิน
 ๓.๑ ขั้นตอนการจัดทําคะแนน

  เม่ือคณะกรรมการประเมนิแตละคนใหคะแนนตามรายการ

ในแบบประเมินของตนและรวมคะแนนแตละดานไว แลวใหประธานและ

คณะกรรมการประเมนิอภปิรายรวมกนัใหไดขอยตุ ิและสรปุผลการประเมนิ

ในแบบสรุปผล ดังนี้

  ๓.๑.๑ ตรวจสอบผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการ

แตละคน

  ๓.๑.๒ ผลรวมของคะแนนแตละดานของกรรมการทั้งชุด

  ๓.๑.๓ หาคาเฉล่ียของแตละดาน โดยการนําผลรวมจาก

ขอ ๒ ตั้งหารดวยผลคูณของจํานวนกรรมการกับจํานวนรายการประเมิน

ของดานนั้นๆ (ใชทศนิยม ๓ ตําแหนงไมปดเศษ)

  ๓.๑.๔ นําคาเฉลี่ยแตละดาน (ผลจากขอ ๓) คูณสัดสวน

นํ้าหนักคะแนน

  ๓.๑.๕ หาผลรวมของผลคูณตามขอ ๔ ไดเปนคะแนนรวม

  ๓.๑.๖ หาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทุกดาน โดยนําผลรวม

ของสัดสวนนํ้าหนักทั้งหมด ไปหาคะแนนรวมในขอ ๓.๑.๕

  จากนั้น นําผลการประเมินมาพิจารณาและอภิปรายเพื่อ

ตดัสนิวาโรงเรยีนใดไดลําดับที ่๑ – ๓ ทัง้นี ้คณะกรรมการจะตองสรปุความ

คิดเห็นในภาพรวมวาเหตุใดโรงเรียนจึงสมควรไดการประเมินเปนโรงเรียน

พระราชทานความโปรงใสของระดบัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส120

 ๓.๒ เกณฑการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนพระราชทาน

ดานความโปรงใส
  โรงเรยีนทีมี่สิทธิร์บัรางวลัพระราชทานดานความโปรงใส 
จะตองผานเกณฑดังนี้
  ๓.๒.๑ ไดคาเฉล่ียของคะแนนการจัดการเรียนรูตามแบบ
ประเมินโรงเรียนแตละดานไมตํ่ากวา ๒.๐๐
  ๓.๒.๒ ไดคาเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการเรียนรูตาม
รายการในแบบประเมินโรงเรียนทุกดานไมตํ่ากวา ๓.๕๐
  ๓.๒.๓ ไดคาเฉล่ียของคะแนนรวมการเรยีนรูทกุดานสงูสดุ 
และไดรบัคะแนนเฉลีย่รวมสงูสดุจากกรรมการแตละคนเกินกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนกรรมการที่ทําการประเมิน

๔.  คณะกรรมการประเมนิโรงเรยีนพระราชทานดานความโปรงใส
 ๔.๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  คณะกรรมการประเมิน ประกอบดวย
  ๑. ผูวาราชการจังหวัด ที่ปรึกษา
  ๒. ผอ.สพป./สพม. ประธานกรรมการ
  ๓. ผอ.สํานักงาน ป.ป.ช. รองประธาน
   ประจําจังหวัด
  ๔. รอง ผอ.สพป./สพม.  รองประธาน
   ที่ไดรับการแตงตั้ง
   เปนคณะกรรมการบริหาร
   โครงการโรงเรียนสุจริต 
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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  ๕. ผอ.กลุมนิเทศฯ/ผอ.กลุมสงเสริมฯ กรรมการ

  ๖. ผูอํานวยการโรงเรียนสุจริต ๒ คน กรรมการ

  ๗. ศึกษานิเทศก/นักวิชาการ กรรมการและ-

   ที่รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ

   โรงเรียนสุจริต

  คณะกรรมการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่

ประเมินโรงเรียน สงผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนดให สพฐ. พิจารณา

ตัดสินผลการประเมินโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียน

 ๔.๒ คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย

  ๑. เลขาธิการคณะกรรมการ

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ

  ๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการ

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานกรรมการ

  ๓. ผูทรงคุณวุฒิจาก กรรมการ

   สํานักงาน ป.ป.ช.

  ๔. ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบ กรรมการ

   เครือขายและการมีสวนรวม 

   สพฐ. 

  ๕. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา กรรมการและ-

   นวัตกรรมการจัดการศึกษา เลขานุการ
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  ๖. นายภูธร จันทรหงษ ปุณญจรัสธํารง / กรรมการและ-

   ผูรับผิดชอบโครงการ ผูชวยเลขานุการ

  ๗. นายจักรพงษ วงคอาย กรรมการและ-

    ผูชวยเลขานุการ

 คณะกรรมการอํานวยการ ชุดนี้ทําหนาที่แตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาผล

การประเมนิระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่รบัรางวลัพระราชทานระดบัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๔.๓ คณะกรรมการประเมนิ ระดบัสาํนกังานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย

  ๑. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา ประธานกรรมการ

   นวัตกรรมการจัดการศึกษา

  ๒. ผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. กรรมการ

  ๓. ผูเชี่ยวชาญ สพฐ. กรรมการ

  ๔. นายภูธร จันทรหงษ ปุณญจรัสธํารง / กรรมการและ-

    เลขานุการ

  ๕. นายจักรพงษ วงคอาย กรรมการและ-

    ผูชวยเลขานุการ

 คณะกรรมการประเมนิชดุนีม้หีนาทีพ่จิารณาผลการประเมนิระดบั

ภาค/กลุมจังหวัดที่สงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อนุมัติใหรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน



ภ า ค ผ น ว ก
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ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕........

ข้อมูลทั่วไป

(โรงเรียนเป็นผู้กรอก/รายงาน)

๑.	 ชือ่โรงเรนี..............................................................................................................................................

					หมู่ที่.....................ถนน..............................................ต�ำบล/แขวง.......................................................

			 อ�ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์........................

	 โทรศัพท์...................................โทรสำร......................................E-mail:	...........................................

	 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ....................................เขต..............กลุ่มจังหวัด.....................................

๒.	 เปิดสอนในระดับ	 	 ประถมศึกษำ	(ป.๑-ป.๖)	ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ...................................................

	 	 	 มัธยมศึกษำตอนต้น	(ม.๑-ม.๓)		ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ........................................

	 	 	 มัธยมศึกษำตอนปลำย	(ม.๔-ม.๖)	ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ.....................................

	 	 	 มัธยมศึกษำตอนต้น-ตอนปลำย	(ม.๑-ม.๖)	ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ........................

๓.	 ระดับกำรศึกษำที่ส่งเข้ำรับกำรประเมิน

				O	 ประถมศึกษำ	ขนำด	 	 เล็ก	 	 กลำง	 	 ใหญ่

								จ�ำนวนนักเรียน................คน		จ�ำนวนครู....................คน		(นับเฉพำะชั้นประถมศึกษำปีที่	๑-๖)

				O	 มัธยมศึกษำ	ขนำด	 	 เล็ก	 	 กลำง	 	 ใหญ่

								จ�ำนวนนักเรียน................คน		จ�ำนวนครู....................คน		(นับเฉพำะมัธยมศึกษำ)

๔.	 ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน.............................................................................................................................

๕.	 ค�ำขวัญและวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ	(อย่ำงย่อ)

		 ๕.๑	 ค�ำขวัญ	:	...................................................................................................................................	

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

	 ๕.๒	 วิสัยทัศน	์:	.................................................................................................................................

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

	 ขอรับรองว่ำข้อมูลที่รำยงำนไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร)

	 ลงชื่อ...............................................ผู้รำยงำน

	 	 (.............................................)

	 	 						ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

	 วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...............
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส

ระดับ...........................................................

ปีการศึกษา.......................................

น�า้หนัก
ประจ�ามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๓ การบริหารงานวิชาการ

๑. การจัดการเรียนรู้

	 ๑.	 กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้	

และกำรวิเครำะห์นักเรียนเป็น	

รำยบุคคล	และกำรจัดกำรเรียนรู้	

ที่สอดแทรก/บูรณำกำร	

คุณลักษณะ		

๕	ประกำรของโรงเรียนสุจริต

	 ๒.	 ครูมีกำรใช้แผนจัดกำรเรียนรู้ที่	

บูรณำกำรเพื่อพัฒนำนักเรียน	

ให้มีคุณลักษณะ	๕	ประกำรของ

โรงเรียนสุจริตอยำ่งสม�่ำเสมอ

	 ๓.	 ครูมีกำรใช้สื่อ/นวัตกรรม/แหล่ง

เรียนรู้ที่หลำกหลำยและคุ้มค่ำ

	 ๔.	 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล

นักเรียนที่หลำกหลำยและเหมำะ

สมตำมคุณลักษณะ		

	๕	ประกำรของโรงเรียนสุจริต

อย่ำงเที่ยงตรง
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๕. ประเมินผลนักเรียนตาม
คุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตอยางเปนธรรมและ
มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป 
สูงกวารอยละ ๘๐

 ๖. นักเรียนจัดทําโครงงาน/
ถอดบทเรียน (Best Practice) 
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๗.  ครูถอดบทเรียน (Best Practice) 
และหรือจัดทําวิจัย
ที่สอดคลองกับคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

 ๘. ผูบริหารถอดบทเรียน (Best 
Practice) และหรือจัดทําวิจัยที่
สอดคลองกับคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

๒. การจัดกิจกรรมสงเสริมโครงการ
โรงเรียนสุจริต

 ๑. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมี
คุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๒. ครูจัดกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
ทั้งในและนอกเวลาเรียน เชน 
คายเยาวชน “คนดีของแผนดิน” 
กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมสภา
นักเรียน ฯลฯ

 ๓. ครูปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการใน การพานักเรียนไปรวม
กิจกรรมทุกกิจกรรมหรือเฉพาะ
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมี
คุณลักษณะ ๕ ประการ ของ
โรงเรียนสุจริต อยางเครงครัด

 ๔. นักเรียนเขารวมกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริตดวย
ความสมัครใจรอยละ ๘๐ ขึ้นไป

 ๕. สรุปและรายงานผลการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
คุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนสุจริตถูกตองตาม
ความเปนจริง
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๖. ครูและนักเรียนกลาวคําปฏิญญา
โรงเรียนสุจริตในกิจกรรมหนา
เสาธงและกิจกรรมตางๆ อยาง
สมํ่าเสมอ

๓. การนิเทศภายใน

 ๑. จัดทําแผนการนิเทศภายในที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

โครงการโรงเรียนสุจริต

 ๒. แตงตั้งผูรับผิดชอบในการนิเทศ

ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

และการจัดกิจกรรมตางๆ ของ

โครงการโรงเรียนสุจริตที่มีความรู

ความสามารถและเปนที่ยอมรับ

รวมถึงจัดทํารายงานผลการนิเทศ

ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ

 ๓. ทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด

ปฏิทินและเครื่องมือนิเทศการ

จัดการเรียนรูและจัดกิจกรรมตางๆ 

ของโครงการโรงเรียนสุจริต 
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๔.  ดําเนินการนิเทศตามปฏิทินที่

กําหนดพรอมทั้งนิเทศจุดเนน

คุณลักษณะที่ตองปฏิบัติเรงดวน

ของผูบริหาร ครู นักเรียนโรงเรียน

สุจริตและใหขอมูลยอนกลับ 

(feed back) ตรงตามความ

เปนจริง

 ๕. นําผลการนิเทศมาวิเคราะห 

แลกเปลี่ยนเพื่อสะทอนผลการ

นิเทศตามความเปนจริงเพื่อรวม

กันหาวิธีการแกปญหาหรือพัฒนา

นักเรียนใหมีคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรียนสุจริตที่ดี

ที่สุด ประหยัด และเกิดประโยชน

สูงสุด

๔. การบริการดานวิชาการ

 ๑.  มีการวางแผนการใหบริการดาน

วิชาการที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

งานโครงการโรงเรียนสุจริตอยาง

เปนระบบ

 ๒.  ใหบริการสื่อ/นวัตกรรม/แหลง

เรียนรูที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

งานโครงการโรงเรียนสุจริต
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๓. บริการใหคําปรึกษาและแลก

เปลี่ยนองคความรูการดําเนินงาน

โครงการโรงเรียนสุจริตทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียนดวย

 ๔. มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ 

ผลการดําเนินงานโครงการ

โรงเรียนสุจริตทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียนดวยวิธีการ

ที่หลากหลายและตอเนื่อง

 ๕. สรางเครือขายการบริการ

ดานวิชาการที่เกี่ยวของการกับ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

รวมคะแนนยอย

รวมคะแนนดานที่ ๑

การบริหารงานงบประมาณ

๑. การวางแผนงบประมาณ

 ๑. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. 

สพฐ. นอย มีสวนรวมในการ

วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา

ความตองการและความจําเปน

ในการใชจายงบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการของโรงเรียน

สุจริต

๒
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๒.  มีแผนและปฏิทินการใชจายเงิน

งบประมาณของโรงเรียนที่สงเสริม

ใหเกิดการใชจายงบประมาณ

อยางประหยัดและคุมคา

 ๓.  มีหลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติใน

การใชจายงบประมาณที่ชัดเจน

และเผยแพรตอสาธารณชน

 ๔.  มีการพิจารณาคัดเลือกผูที่สมัคร

ใจและมีความเหมาะสมเพื่อ

แตงตั้งใหรับผิดชอบ งานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ

 ๕. ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. 

สพฐ. นอย  มีสวนรวมในการ

วางแผนการจัดสรรงบประมาณ

ในแตละ แผนงาน/โครงการ 

อยางเหมาะสม

๒. การใชจายงบประมาณ

 ๑.  มีการประชุมชี้แจงแนวทางการใช

งบประมาณใหบุคลากรและผูที่

เกี่ยวของของโรงเรียนทราบ
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๒.  ผูรับผิดชอบแตละโครงการ/

กิจกรรมมีการใชจายงบประมาณ

ตรงตามวัตถุประสงคดวยความ

โปรงใสและตรวจสอบได

รวมคะแนนยอย

รวมคะแนนดานที่ ๒

๓. การติดตามผลการใชจายงบ

ประมาณ

 ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ 

ติดตามและตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณของโรงเรียนโดย

มีตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 

และ ป.ป.ช. สพฐ. นอย เขามา

มีสวนรวม

 ๒. มีการจัดทําแผนและปฏิทินการ

กํากับ ติดตามและตรวจสอบการ

ใชจายงบประมาณของโรงเรียน

 ๓.  ใชจายงบประมาณตามระยะเวลา

ที่กําหนด

 ๔.  มีการใชจายงบประมาณอยาง

ประหยัด คุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุด
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๕.  มีการเบิกจายงบประมาณ

ตามแผนการใชจายงบประมาณ

ของโรงเรียนเปนไปตามระเบียบ

ของทางราชการอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได



135คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส

รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

การบริหารงานบุคคล

๑. การพัฒนาบุคลากร
 ๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนา

บุคลากรของโรงเรียน เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจ และตระหนัก
ในการดําเนินงาน โครงการ
โรงเรียนสุจริต   

 ๒. มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนได
รับการพัฒนาและแสวงหาความรู
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต

 ๓.  สนับสนุนงบประมาณใหบุคลากร
ในการพัฒนาและแสวงหาความรู
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ
โรงเรียนสุจริตอยางเหมาะสมและ
คุมคา

 ๔.  สรุปและรายงานผลการพัฒนา
บุคลากรของโครงการโรงเรียน
สุจริตอยางสมํ่าเสมอ

 ๕.  มีการเผยแพร ประชาสัมพันธ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูผลการดําเนิน
งาน การพัฒนาบุคลากรของ
โครงการโรงเรียนสุจริตอยาง
หลากหลายและตอเนื่อง

๑
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

๒. การสรางขวัญกําลังใจ

 ๑. ยกยอง ชมเชยบุคลากรที่เปนแบบ

อยางตามคุณลักษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริต

 ๒.  มอบรางวัล (โล/เกียรติบัตร/

อื่น ๆ) ใหกับบุคลากรที่เปนแบบ

อยางตามคุณลักษณะ ๕ ประการ

ของโรงเรียนสุจริต

รวมคะแนนยอย

รวมคะแนนดานที่ ๓
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

๒ การบริหารงานทั่วไป

๑. การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน

 ๑.  สํารวจและวางแผนการพัฒนา 

ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่ง

แวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการ

จัดการเรียนรูตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต

 ๒. เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียน

มีสวนรวมในการกําหนดแนวทาง

และขอตกลงในการใชอาคาร

สถานที่และหองพิเศษตาง ๆ 

ของโรงเรียน

 ๓. จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให

สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย 

และเอื้อตอการเรียนรูตามโครงการ

โรงเรียนสุจริต

 ๔. บุคลากรภายในโรงเรียนมีสวนรวม

ในการบํารุงดูแล รักษาและใช

อาคารสถานที่ ดวยความสมัครใจ 

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

 ๕.  มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

การใชอาคารสถานที่และรายงาน

ผลตอผูเกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

๒. ความสัมพันธกับชุมชน

 ๑.  วิเคราะหสภาพชุมชนเพื่อใชเปน

ขอมูลในการวางแผน การดําเนิน

งานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๒.  แตงตั้งผูรับผิดชอบงานดานความ

สัมพันธชุมชนโดยมีตัวแทน 

ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน และ ป.ป.ช. 

สพฐ. นอย เขามามีสวนรวม

 ๓.  กําหนดแผนงาน/โครงการ ที่จะให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

 ๔.  โรงเรียนและชุมชนรวมจัด

กิจกรรมตางๆ ของโครงการ

โรงเรียนสุจริตดวยความสมัครใจ

 ๕. ประเมินความพึงพอใจของชุมชน

ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนิน

โครงการโรงเรียนสุจริต

รวมคะแนนยอย

รวมคะแนนดานที่ ๔
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

๒ ผลลัพธและภาพแหงความสําเร็จ

๑.  ผูบริหาร

 ๑.  มีการวางแผนการปฏิบัติอยาง

เปนระบบ

 ๒. ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ 

แบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติของ

ทางราชการและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

 ๓. ไมใชตําแหนงหนาที่ในการ

แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ

 ๔. ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักพอเพียง

อยางมีความสุขและเปนแบบอยาง

แกสาธารณะชน

 ๕. อุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง

ราชการและสวนรวม

๒. ครู

 ๑.  มีการวางแผนการปฏิบัติอยางเปน

ระบบ

 ๒.  ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนธรรมเนียม

ปฏิบัติของทางราชการและจรรยา

บรรณวิชาชีพ



140 คูมือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส

รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๓.  ปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาและเต็ม

ความสามารถ

 ๔.  ดํารงชีวิตโดยยึดหลักความ

พอเพียง

 ๕.  อุทิศตนเพื่อประโยชนของทาง

ราชการและสวนรวม

๓. นักเรียน

 ๑.  มีการทํางานเปนขั้นตอน

 ๒.  ปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอปฏิบัติ 

และขอตกลงของโรงเรียน

 ๓.  ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา ไมถือเอา

สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปน

ของตน

 ๔.  มีพฤติกรรมประหยัด อดออมและ

ใชสิ่งของอยางคุมคา

 ๕. ชวยเหลืองานผูอื่นและสวนรวม

ดวยความเต็มใจ

๔. โรงเรียน

 ๑. สภาพแวดลอมรมรื่น สวยงาม 

เปนสัดสวน และปลอดภัย เอื้อตอ

การเรียนรู
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

 ๒. มีขอตกลง และแนวปฏิบัติรวมกัน

ในการดําเนินงานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา

 ๓.  บริหารงานอยางมีสวนรวม 

โปรงใส ตรวจสอบได

 ๔. ใชทรัพยากรอยางคุมคา และเกิด

ประโยชนสูงสุด

 ๕.  เปนตนแบบโรงเรียนโครงการ

โรงเรียนสุจริต

๕. ชุมชน

 ๑.  มีสวนรวมในการวางแผนการ

ดําเนินงานตามโครงการโรงเรียน

สุจริต

 ๒. ปฏิบัติตามขอตกลงระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน

 ๓. ชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติ

ของโรงเรียน

 ๔.  ดํารงชีวิตโดยยึดหลักความ

พอเพียง

 ๕.  รวมปฏิบัติงานดวยความ

เสียสละและเต็มใจกับโรงเรียน

และชุมชน
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานดานความโปรงใส  (ตอ)

นํ้าหนัก
ประจํามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

๖. ผลงานดีเดน (กิจกรรม / โครงการ

เดน ๒ ปการศึกษายอนหลัง)

ปการศึกษาที่ ๑ ……………..............………

อันดับที่ ๑ กิจกรรม/โครงการเดน...........

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

ผลที่ปรากฏ..............................................

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

……………………..……………….…………………

หลักฐาน/เอกสาร/แหลงขอมูล.................

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

……………………..……………….…………………

อันดับที่ ๒ กิจกรรม/โครงการเดน...........

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

ผลที่ปรากฏ..............................................

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

……………………..……………….…………………

หลักฐาน/เอกสาร/แหลงขอมูล.................

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

……………………..……………….…………………

อันดับที่ ๓ กิจกรรม/โครงการเดน...........

.................................................................
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส  (ตอ)

น�้าหนัก
ประจ�ามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

ผลที่ปรำกฏ..............................................
.................................................................
……………………..……………….…………………
หลักฐำน/เอกสำร/แหล่งข้อมูล.................
.................................................................
……………………..……………….…………………
ปีการศึกษาที่ ๒ ……………..............………
อันดับที่ ๑	กิจกรรม/โครงกำรเด่น...........
.................................................................
ผลที่ปรำกฏ..............................................
.................................................................
……………………..……………….…………………
หลักฐำน/เอกสำร/แหล่งข้อมูล.................
.................................................................
……………………..……………….…………………
อันดับที่ ๒	กิจกรรม/โครงกำรเด่น...........
.................................................................
ผลที่ปรำกฏ..............................................
.................................................................
……………………..……………….…………………
หลักฐำน/เอกสำร/แหล่งข้อมูล.................
.................................................................

……………………..……………….…………………
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รายการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส  (ตอ)

น�้าหนัก
ประจ�ามาตรฐาน

รายการประเมินและประเด็น
ผลการประเมิน

๔๓๒๑

อันดับที่ ๓	กิจกรรม/โครงกำรเด่น...........

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

ผลที่ปรำกฏ..............................................

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

……………………..……………….…………………

หลักฐำน/เอกสำร/แหล่งข้อมูล.................

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

……………………..……………….…………………

รวมคะแนนย่อย
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บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ
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บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ
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บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ
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บันทึกข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ และตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ
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คณะทํางาน

๑.	ที่ปรึกษา

๑.	 นำงรัตนำ	ศรีเหรัญ	 รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

๒.	 นำยอนุสรณ์	ฟูเจริญ	 รองเลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

๓.	 นำยพธิำน	พืน้ทอง	 ทีป่รกึษำ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

๔.	 นำยชวลติ	โพธิน์คร	 ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัพฒันำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

คณะท�างานจากส�านักงาน ป.ป.ช.

๑.	 นำยอุทิศ	บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำร	ป.ป.ช.

๒.	 นำยธิติ	เมฆวณิชย์	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักปองกันกำรทุจริตภำครัฐ

๓.	 นำยสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 เจ้ำพนักงำนปองกันกำรทุจริตช�ำนำญกำรพิเศษ

๔.	 นำยภิญโญยศ	ม่วงสมมุข	 เจ้ำพนักงำนปองกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร

๕.	 นำยเฉลิมชัยวงค์	บริรักษ์	 เจ้ำพนักงำนปองกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร

๖.	 นำยเทิดภูมิ	ทัศนพิมล	 เจ้ำพนักงำนปองกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร
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คณะท�างานจาก สพฐ. และ สพท.
๑.	 นำยเดช	ศิรินำม	 ผู้อ�ำนวยกำร	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๒.	 นำยโสธร	บุญเลิศ	 รองผู้อ�ำนวยกำร	สพม.	เขต	๓๒

๓.	 นำยอนิรุทธ์	ล่ำมพระยำ	 รองผู้อ�ำนวยกำร	สพม.	เขต	๓๔

๔.	 นำยมณเฑียร	ม่วงศรีศักดิ์	 รองผู้อ�ำนวยกำร	สพม.	เขต	๓๙

๕.	 นำงสำวสรรเสริญ	สุวรรณ์	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.สิงห์บุรี

๖.	 นำงสำวรัชนีวัลย์	จุลบำท	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๓

๗.	 นำยอินสวน	สำธุเม	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.กำฬสินธุ์	เขต	๑

๘.	 นำงวันเพ็ญ	ศิริคง	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๙.	 นำยสมเกยีรต	ิตงุคะเสรรัีกษ์	 ศกึษำนิเทศก์	สพป.ชยัภมู	ิเขต	๓

๑๐.	นำยศุภกร	มรกต	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.รำชบุรี	เขต	๒

๑๑.	นำยนิวัฒน์	โชติสวัสดิ์	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.กำญจนบุรี	เขต	๑

๑๒.	นำยอนันต์	แก้วแจ้ง	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๑๓.	นำงจินดำ	ตุ่นหล้ำ	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๑๔.	นำงธนพรรณ	รอดก�ำเหนดิ	 ศกึษำนเิทศก์	สพป.พจิติร	เขต	๑

๑๕.	นำงณัฐพร	พ่วงเฟอง	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๓

๑๖.	นำยจีรศักดิ์	รสลือชำ	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.สุโขทัย	เขต	๒

๑๗.	นำงลำวัลย์	ตรีเนตร	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.สมุทรปรำกำร	เขต	๑

๑๘.	นำงสำวกิ่งนภำ	สกุลตั้ง	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.เลย	เขต	๑

๑๙.	นำงสำวสภุำภรณ์	กัลยำรตัน์	 ศกึษำนิเทศก์	สพป.มกุดำหำร

๒๐.	นำยพงษ์เทพ	มนัสตรง	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.ล�ำพูน	เขต	๑

๒๑.	นำยวินัย	อสุณี	ณ	อยุธยำ	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.อุดรธำนี	เขต	๑

๒๒.	นำยอดุลย์	ผินโพ	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.อุบลรำชธำนี	เขต	๓

๒๓.	นำยธนบดีพิพัฒน์	ด�ำนิล	 ครูโรงเรียนบ้ำนวังคอไห	สพป.ชัยนำท

๒๔.	นำยนิพนธ์	พรหมเมศร์	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.สงขลำ	เขต	๒
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๒๕.	นำงนปภำ	ศรีเอียด	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.ปตตำนี	เขต	๑

๒๖.	นำงภำวนำ	นัครำมนตรี	 ศึกษำนิเทศก์	สพป.ปตตำนี	เขต	๒

๒๗.	นำงศิริงำม	ภูมิทัศน์	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๑๑

๒๘.	นำยอำนนท์	วงศ์วิศิษฏรังสี	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๒๙

๒๙.	นำยทวี	บรรจง	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๓๑

๓๐.	นำยพีรวัฒน์	เศวตพัชร์	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒

๓๑.	นำยทองคูณ	หนองพร้ำว	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒

๓๒.	นำยวีระ	อุตสำหะ	 ศึกษำนิเทศก์	สพม.	เขต	๓๔

๓๓.	นำยแสนศักดิ์	มีสิทธิ์	 นิติกร	สพป.นครศรีธรรมรำช	เขต	๔

๓๔.	นำงพิศมัย	สุวรรณมำโจ	 นักวิชำกำรศึกษำ	สพป.นครพนม	เขต	๒

๓๕.	นำยณัฐพล	คุ้มวงศ์	 นักวิชำกำรศึกษำ	สพป.มหำสำรคำม	เขต	๓

๓๖.	นำยวิเชียร	ศิริคง	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลตำกฟำ

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๓๗.	นำยเสวก	บุญประสพ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงซ่อมวิทยำคม	

	 	 สพป.ตำก	เขต	๑

๓๘.	ว่ำทีร้่อยโทกมัพล	ผลพฤกษำ	 ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนแก้ว	

	 	 สพป.จันทบรุ	ีเขต	๑

๓๙.	นำยไกรสร	พิมพ์ประชำ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแบง	

	 	 สพป.หนองคำย	เขต	๒

๔๐.	นำยธนกฤติ	พรมบุตร	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกเฟอง	

	 	 สพป.บุรีรัมย์	เขต	๓

๔๑.	นำยวิโรจน์	ฉำยชูวงษ์	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแปรง	

	 	 สพป.นครรำชสีมำ	เขต	๕

๔๒.	นำยสิทธิพงศ์	สั่งศร	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะคร้อ	

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓
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๔๓.	นำงเพ็ญศรี	ศรีสุนำรถ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง	

	 	 สพป.มหำสำรครำม	เขต	๒

๔๔.	นำยสมบูรณ์	ขุนไพชิต	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนส�ำนักสงฆ์ศรีวิชัย	

	 	 สพป.สงขลำ	เขต	๑

๔๕.	นำยสมพร	นำคพิทักษ์	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปงสนุก	

	 	 สพป.ล�ำปำง	เขต	๑

๔๖.	นำยนุศิษย์	พรชีวโชติ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเสิงสำง	

	 	 สพป.นครรำชสีมำ	เขต	๓

๔๗.	นำยพลธำวนิ	วชัรทรธ�ำรงค์	 ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง	

	 	 สพป.ชลบรีุ	เขต	๑

๔๘.	นำยวิชิต	เต็มนิล	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดบ้ำนแหลมโตนด	

	 	 สพป.พัทลุง	เขต	๑

๔๙.	ว่ำทีร้่อยตร	ีประเสรฐิ	รจุริำ	 ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนยำงน�ำ้กลดัใต้	

	 	 สพป.เพชรบุรี	เขต	๑

๕๐.	นำยกนก	จ�ำปำมูล	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนหนองขำมนำดี	

	 	 สพป.นครรำชสีมำ	เขต	๖

๕๑.	นำยสุพรรณ์	แก้วนิสัย	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสมสะอำดพิทยำสรรพ์	

	 	 สพป.กำฬสินธุ์	เขต	๓

๕๒.	นำยขวัญใจ	อุดมรัตน์	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแกวิทยำคม	

	 	 สพป.กำฬสินธุ์	เขต	๒

๕๓.	นำยภำนุพงศ์	นวลบุญมำ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผือ	(สวัสดิ์รำษฎร์วิทยำ)

	 	 สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

๕๔.	นำงนิรมล	บัวเนียม	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล	

	 	 สพป.	กรุงเทพมหำนคร
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๕๕.	นำยอิสมำน	มุวรรณสินธุ์	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนประชำบ�ำรุง	

	 	 สพป.นรำธิวำส	เขต	๓

๕๖.	นำงอ�ำพร	สุทธัง	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนปลำขำว	

	 	 สพป.อุบลรำชธำนี	เขต	๕

๕๗.	นำงอมรรัตน์	เชิงหอม	 ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนหำดแพง	(หำดแพงวทิยำ)

	 	 สพป.นครพนม	เขต	๒

๕๘.	นำยนรงค์	โสภำ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดศรีสำคร	สพป.สิงห์บุรี

๕๙.	นำยนิพนธ์	ยศดำ	 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงบังพิสัยนวกำรนุสรณ์	

	 	 สพม.เขต	๒๖

๖๐.	นำงสำวอังคณำ	นำรีสำร	 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเมืองวิทยำคำร	

	 	 สพม.	เขต	๒๙

๖๑.	นำงพัชภัสสร	เสนทัพพระ	 รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนสุรนำรีวิทยำ	

	 	 สพม.	เขต	๓๑

๖๒.	นำยดิลก	รำตรี	 ครู	โรงเรียนดงยำงวิทยำคม	สพม.	เขต	๒๙

๖๓.	นำยจ�ำลอง	น่วมนุ่ม	 ครู	โรงเรียนวัดปำกคลอง	(ประปำมหำรำช)	๓

	 	 สพป.พระนครศรีอยุธยำ	เขต	๑

๖๔.	นำยยรรยงค์	ด�ำรงค์ศักดิ์	 ครู	โรงเรียนบ้ำนพันเสำ	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๖๕.	นำยวันเฉลิม	วุฒิศิษฏ์สกุล	 ครู	โรงเรียนบ้ำนนกงำง	สพป.ระนอง

๖๖.	นำยอุดรพัฒน์	บุญมำ	 ครู	โรงเรียนบ้ำนนำฟอน	สพป.เชียงใหม่	เขต	๕

๖๗.	นำงอังสนำ	พิไสยสำมนต์เขต	

	 	 ครู	โรงเรียนรำชวินิต	มัธยม	สพม.	เขต	๑

๖๘.	นำยพงศธร	ผ่ำนส�ำแดง	 คร	ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวกำรนสุรณ์	สพม.	เขต	๒๖

๖๙.	นำยฉัตยำ	สำรีวัลย์	 ครู	โรงเรียนวำรินช�ำรำบ	สพม.	เขต	๒๙

๗๐.	นำยมงคล	ปญญำรัตน์	 ครู	โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย	สพม.	เขต	๓๔

๗๑.	นำยอนุรักษ์	ปำทำ	 ครู	โรงเรียนไชยปรำกำร	สพม.	เขต	๓๔
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๗๒.	นำงสุนันท์	ธำรำศักดิ์	 ครู	โรงเรียนไชยปรำกำร	สพม.	เขต	๓๔

๗๓.	นำยไพทูรย์	ไวยธัญกิจ	 ครู	โรงเรียนพระบำงวิทยำ	สพม.	เขต	๔๒

๗๔.	นำยสพลกิตติ์	สังข์ทิพย์	 ครู	โรงเรียนตำกฟำวิชำประสิทธิ์	สพม.	เขต	๔๒

๗๕.	นำยฐำปณัฐ	อุดมศรี	 ครู	โรงเรียนตำคลีประชำสรรค์	สพม.	เขต	๔๒

๗๖.	นำยศิวกร	รัตติโชติ	 นักทรัพยำกรบุคคล	กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

๗๗.	นำงสำวจุฬำลักษณ์	ทรัพย์สุทธิ	

	 	 นักวิชำกำรศึกษำ	กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

๗๘.	นำงวันดี	จิตรไพวรรณ	 นักวิชำกำรศึกษำส�ำนักติดตำม

	 	 และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๗๙.	นำยคู่บุญ	สกุนตนำค	 นักวิชำกำรศึกษำ

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๐.	นำงเกศกัญญำ	อนุกูล	 นักวิชำกำรศึกษำ	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๑.	นำยภูธร	จันทะหงษ์	ปุณยจรัสธ�ำรง	

	 	 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๒.	นำยจักรพงษ์	วงค์อ้ำย	 นักวิชำกำรศึกษำ	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๓.	นำงพิชชำภำ	วรวิทยำกำร	 เจ้ำพนักงำนธุรกำร	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๔.	นำยสุจิตรำ	พิชัย	 เจ้ำพนักงำนธุรกำร	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๕.	นำยบุญช่วย	เหมศักดิ์	 พนักงำนธุรกำร	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
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๘๖.	นำงสมลิตร	ไพรเถื่อน	 พนักงำนธุรกำร	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๗.	นำงเนตรทรำย	แสงธูป	 พนักงำนธุรกำร	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๘.	นำงสำวศรัญญำ	โชติ	 พนักงำนบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๘๙.	นำงจิณห์นิภำ	ด�ำสนิท	 พนักงำนบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๙๐.	นำงวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักงำนพิมพ์ดีด	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๙๑.	นำยบดินทร์	วรวสุ	 พนักงำนพิมพ์ดีด	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๙๒.	นำงสำวจุฑำรัตน์	กองค�ำ	 พนักงำนพิมพ์ดีด	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๙๓.	นำงสำวมณธิกำ	จิตต์สอำด	 เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป	

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

๙๔.	นำยสหัสพล	ษรบัณฑิต	 เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป

	 	 ส�ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

	






