๑
โรงเรียนบ้านโคกสว่าง “โรงเรียนสุจริตต้นแบบ”
วิสัยทัศน์
“โรงเรียนบ้านโคกสว่างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยง
อบายมุข ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันทุจริต”
พันธกิจ
๑. พัฒนาโรงเรียนบ้านโคกสว่างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง
มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสํานึกให้
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สําธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต
๓. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างแบบบูรณาการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บน
ฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการ
ทุจริต อย่างเป็นระบบ และมีเครือข่าย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ที่เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร
วัตถุประสงค์หลัก
๑. ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
๓. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต
๔. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง รู้เท่าทัน ร่วม
คิดป้องกันการทุจริต

๒
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑. ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีระบบงานและวิถี
แบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และการจัดการความรู้อย่าง
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของกลุ่มงานและบุคลากร ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบ
พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
๒) ร้อยละของความพึงพอใจของกลุ่มงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในแนวดิ่งและแนว
ระนาบที่มีต่อหน่วยงาน และบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกสว่างที่มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และจัดการ ความรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มีกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง พอเพียง มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง การปลูกจิตสํานึกมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต
๒) ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง มี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตที่ครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วม ในกระบวนการดําเนินงาน

๓
๒) จํานวนเครือข่ายป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๓) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริต
๔) ระดับความสําเร็จของการใช้สื่อในการต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔. นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
โคกสว่าง รู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด
๑) ร้อยละของการนํา ผลศึกษาวิจัยด้านป้องกันการทุจริตไปใช้ประโยชน์
๒) ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ที่
ผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ ตามที่กําหนดไว้
๓) ระดับความสําเร็จของกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายที่ดําเนินการภายในรอบปี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง “โรงเรียนสุจริตต้นแบบ”
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตสํานึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒
โรงเรียนบ้านโคกสว่างรวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการป้องกันการทุจริต
อย่างมีจิตสํานึก และเปี่ยมด้วยคุณภาพ

๔
ยุทธศาสตร์ มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูก
จิตสํานึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๑.๑ สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๑.๑.๑ พัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสังคมและ
พฤติกรรมของมนุษย์
๑.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สร้างทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่าน
การกลั่นกรองทาง คุณธรรมอย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง อันดํารงความสุขบนความสุจริต
ได้อย่างมั่นคง
๑.๑.๓ พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ชุมชนแนวปฏิบัติการเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๒ ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๒.๑ ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาระบบการบริหารและ
วิชาการให้มีความสมดุล
๑.๒.๒ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๒.๓ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง
เป็นวิถีชีวิต
๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๕ ประการแก่นักเรียนโรงเรียน
บ้านโคกสว่าง
๑.๓.๑ ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลหลักคุณธรรม จริยธรรม
๑.๓.๒ กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลหลักคุณธรรม
จริยธรรม
๑.๓.๓ ให้การเสริมแรงแก่ผู้ท่ปี ระพฤติปฏิบัตไิ ด้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการ
ยอมรับ อย่างมีเกียรติ
๑.๔ กําหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
๑.๔.๑ กําหนดให้มีเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมป้องกันการทุจริตและ
กิจกรรมค่าย “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”

๕
๑.๔.๒ พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่างเพื่อให้
เป็นต้นแบบที่ดีด้านการป้องกันการทุจริต
๑.๓.๓ ติดตามประเมินผลการป้องกันการทุจริตในการจัดการการศึกษา
๑.๓.๔ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
๑.๕ ผลักดันให้ค่านิยมเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ และรังเกียจการทุจริตเป็นค่านิยม
ร่วมของชาติ
๑.๕.๑ เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการกระทําความดี มีกรณีตัวอย่างในการเชิดชู
อย่างสม่ําเสมอ
๑.๕.๒ รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม จริยธรรมทั้งแนวกว้างและแนวลึกอย่าง
ทั่วถึง ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: โรงเรียนบ้านโคกสว่างรวมพลังร่วมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และป้องกันการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๒.๑ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุขในทุกหน่วยงาน
๒.๑.๑ จัดทํา แผนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบและวิถีพอเพียง สุจริต
รับผิดชอบ ปลอด อบายมุข ป้องกันการทุจริตในทุกหน่วยงาน
๒.๑.๒ จัดสร้างองค์กรทางกายภาพ และโครงสร้างระบบบริหารจัดการแบบ
พอเพียง
๒.๑.๓ จัดทํา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
๒.๑.๔ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากร
๒.๑.๕ ดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหน่วยงานทุกหน่วยงาน
๒.๑.๖ ประเมินและพัฒนาระหว่างและหลังดําเนินการในแต่ละปี อย่างมีพลวัตร
๒.๒ ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต
๒.๒.๑ จัดทําแผนด้านการประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต
๒.๒.๒ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัยและงานวิชาการด้านการป้องกันการทุจริต
๒.๒.๓ จัดทํา และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ในการต่อต้านการทุจริต
๒.๓ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
๒.๓.๑ สร้างกระบวนการเรียนรู้
๒.๓.๒ พัฒนาช่องทางในการการมีส่วนร่วมให้ง่าย หลากหลาย

๖
๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของเครือข่าย
๒.๔.๑ สนับสนุนระบบการจัดการของเครือข่าย
๒.๔.๒ เสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่เครือข่ายทุกภาคส่วน
๒.๔.๓ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดําเนินงานของเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง
๒.๓.๔ พัฒนาเครือข่ายสู่เครือข่ายระดับประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: สร้างครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพเพื่อเป็นรากฐานในการ
ป้องกันการทุจริตอย่างมีจิตสํานึก และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน
๓.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ผู้บริหาร
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านโคกสว่างอย่างเคร่งครัด (Code of Conduct)
๓.๑.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑.๒ ส่งเสริมให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๒ ส่งเสริมการสร้างองค์กรการจัดการความรู้
๓.๒.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารใน
หน่วยงาน และระหว่างเครือข่าย
๓.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประมวลองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ในการบริการข้อมูล
สารสนเทศ องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.๓ ส่งเสริมการสร้างศูนย์ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและองค์ความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจากกระบวนการจัดการความรู้
๓.๓.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๓.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฐานข้อมูล

๗
จินตภาพการศึกษาใหม่
“เกื้อประโยชน์นักเรียนที่รัก สุจริต คือหลักอบรมใจ”
การบริหารจัดการในโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
การบริ หารจั ดการเรื่ องต่ างๆ ในโรงเรี ยนบ้ านโคกสว่ าง โรงเรี ยนสุ จริ ตต้ นแบบนั้ น
ผู้อํานวยการโรงเรียน และครูจะปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ตามระเบียบ
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ตรากฎข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ครู และ
ชุมชน มีเกณฑ์ท่ยี ุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework)
๒. บริหารอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในความถู กต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย ใช้อํานาจอย่างชอบธรรม (Political Legitimacy)
๓. มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
ทุ กคนในโรงเรียนและชุ มชนเข้าถึงข้ อมู ลข่าวสารได้ สะดวก และมีกระบวนการให้ทุ กภาคส่วน
สามารถเข้าตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ โปร่งใสทุกประการ (Transparency)
๔. เปิดโอกาสให้ทุกคนในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการ
ตัดสินใจปัญหาสําคัญต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง (Public Participation)
๕. มี ความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม ใส่ ใจในปั ญหาสาธารณะ และกระตื อรื อร้ นในการ
แก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทํา
ของตน พร้อมรับการตรวจสอบเสมอ (Accountability)
๖. จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมได้ อํานวยการ
สร้ างสรรค์ การเรี ยนและการสอนที่ มี คุ ณภาพ สามารถแข่ งขั นได้ ในเวที โลก ป้ องกั นปั ญหา
สิ่ ง แวดล้ อ ม และรั ก ษาพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ ยั่ ง ยื น ด้ ว ยการบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
แนวทางการจัดการเรียนรู้
แนวทางการจั ดการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนบ้านโคกสว่ าง โรงเรียนสุ จริตต้นแบบนั้น เน้ น
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพั ฒนาการเรียนการสอนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งหมายให้
เกิดผล ๓ ด้านแก่นักเรียน ดังนี้

๘
๑. หล่อหลอมนักเรียนกล้า
นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม: ยืนหยัดต่อสู่เพื่อความถูกต้องชอบธรรม, อาสา
ทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน, เข้าถึงสุนทรียภาพแห่งศิลปะทุกแขนง, มีทักษะของ
สังคมพหุวัฒนธรรม, และเข้าถึงแก่นแท้ของศาสนธรรมที่ตนนับถือ
๒. สร้างปัญญานักเรียนเก่ง
นักเรียนมีความชํานาญในการใช้เครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษา, การคิด, การใช้
เหตุผล, การแก้ปัญหา, การคํานวณ, ทักษะกระบวนวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, การสื่อสาร, การ
สร้างสรรค์ และความรู้รอบตัวเพื่อ: รู้จักใช้พหุปัญญาที่ชอบและถนัดของตนเพื่อการดําเนินชีวิตที่
ประสบผลสําเร็จและสงบสุข และมีทักษะการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ตนสนใจ
๓. เร่งพัฒนานักเรียนแกร่ง
นักเรียนมีทักษะที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่ง: มีทักษะชีวิต, มีทักษะ
การเสริมสร้างสุขภาพ, มีทักษะการจัดการปัญหาและความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์, และมีทักษะ
การทํางานเพื่อสร้างทรัพย์สินและความมั่งคั่งของตน ชุมชน ประเทศชาติได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้
อํานาจของทรัพย์และความโลภ

๙

๑๐
คุณลักษณะ ๕ ประการ
โรงเรียนสุจริต
๑. ทักษะกระบวนการคิด
นิย าม คุ ณ ลัก ษณะ หรือ ความสามารถของนั ก เรีย นในการจํ าแนก เปรีย บเทีย บ
แยกแยะ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างวิจารณญาณ มีทักษะกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด
๑.๑ มีทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ
๑.๒ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างวิจารณญาณ
๑.๓ มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา
พฤติกรรมบ่งชี้
๑) สามารถจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ แง่มุมต่าง ๆ ของการทุจริต/ไม่ทุจริต
การต่อต้าน/ไม่ต่อต้าน เช่น ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ความเหมาะสม ความไม่เหมาะสม
๒) สามารถแสดงความเห็น วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ และประเมินความ
สมเหตุสมผล ความน่าเชื่อถือ และคุณค่าของการกระทํา /การไม่กระทํา ทั้งของตนเองและ
ผู้อื่น
๓) สามารถปรับตัวในสังคม และสร้างสรรค์ผลงานต่อต้านทุจริต
๒. มีวินัย
นิย าม คุ ณ ลั ก ษณะที่แสดงออกถึงความยึดมั่ นในข้อ ตกลง กฎเกณฑ์ และระเบีย บ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ตัวชี้วัด
๒.๑ มีวินัยต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
๒.๒ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสิทธิของตนเอง
๒.๓ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ
พฤติกรรมบ่งชี้
๑) ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบ และ กฎหมาย ของครอบครัว
โรงเรียนและสังคม
๒) เข้าใจ ปฏิบัติตามหน้าที่และรักษาสิทธิ ของตนเอง อย่างครบถ้วน
๓) ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน

๑๑
๔) รู้ เคารพสิทธิของผู้อื่น
๕) เป็นพลเมืองดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๓. ซื่อสัตย์สุจริต
นิยาม หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในการถูกต้อง ประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองละผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ
ตัวชี้วัด
๓.๑ ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ
๓.๒ ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อผู้อื่น ทั้งทางกาย วาจา และใจ
๓.๓ ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อสังคม และโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ
พฤติกรรมบ่งชี้
๑) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง
๒) ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทําผิด
๓) ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
๔) ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
๕) ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
๖) ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง
๔. อยู่อย่างพอเพียง
นิ ย าม คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต อย่ า งพอประมาณ มี เ หตุ ผ ล
รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
๔.๑ ดําเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม
๔.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
พฤติกรรมบ่งชี้
๑) ใช้ทรัพย์สินของตนเองดําเนินชีวิตอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บ รักษาดูแล
อย่างดี รวมทั้งการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
๒) ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี
๓) ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล
๔) ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระทํา
ผิดพลาด

๑๒
๕) วางแผนการเรียน การทํางาน และการใช้ชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู้
ข้อมูล ข่าวสาร
๕. มีจิตสาธารณะ
นิ ย าม คุ ณ ลั ก ษณะที่ แ สดงออกถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ สถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจกระตือรือ ร้น โดยไม่หวั ง
ผลตอบแทน
ตัวชี้วัด
๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
๕.๒ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม
พฤติกรรมบ่งชี้
๑) ช่วยปฏิบัติ ในงานที่ได้รับการร้องขอจากผู้อ่นื โดยไม่หวังผลตอบ
๒) แบ่งปัน ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน
๓) ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดี ของบุคคล ในโรงเรียน ชุมชน สังคม ที่เป็น
ต้นแบบการไม่ทุจริต
๔) ร่วมกิจกรรมป้องกัน ต่อต้านการทุจริต
แนวปฏิบัตใิ นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) มุ่งพัฒนาโรงเรียนบ้านโคกสว่างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบ
และวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทัน
ต่อ การเปลี่ ย นแปลง รวมทั้ งปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให้ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นโคกสว่ า ง มี ทั ก ษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสําธารณะ และยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม ป้องกันการทุจริต พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
แบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นระบบ และมีเครือข่าย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร ในการพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จําเป็นต้องอาศัยการ
บริ ห ารจั ด การและมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ฝ่ า ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ

๑๓
สถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจําชั้น ผู้ปกครอง และชุมชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียน
บ้านโคกสว่างกําหนดให้จัดขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
ซึ่งมีวิธีการดําเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ
๒. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
๔. ปลูกฝังคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโดยสอดแทรกในกิจวัตรประจําวัน
แนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตนั้น สามารถพัฒนาได้โดย
การนําคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ตัวชี้วัด และพฤติกรรมบ่งชี้ที่วิเคราะห์ไว้ไปบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่างๆ และกิจวัตรประจําวันของนักเรียน

