
๑ 

 

แบบรายงาน Best Practice 

โรงเรียนบานโคกสวาง ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอบุลราชธาน ี

๑. ชื่อเรื่อง ยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 

๒. ความเปนมา 

 ๒.๑ สภาพท่ัวไป 
  เมื่อกลาวถึง “การทุจริต” หรือ “การคอรรัปชั่น” มักเขาใจกันงาย ๆ วาหมายถึง 
“การโกง” น่ันเอง  หรือ การไมซื่อสัตยสุจริต ของบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่รวมมือกันทําความช่ัวโดย
เจตนา มีการไตรตรอง วางแผนอยางมีข้ันตอน ปจจุบันปญหาคอรัปช่ันจึงถือไดวาเปนปญหาใหญที่
เกิดข้ึนในประเทศตางๆทั่วโลกไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ดอยพัฒนา และการ
คอรปัช่ันไดกลายมาเปนปญหาที่มีความสําคัญที่สุดปญหาหน่ึงของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
โดยปญหาน้ียังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆ แมวาหลาย
ประเทศไดกาวเขาสูความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการสมัยใหมมีการรณณรงคเพื่อแกปญหาก็
ตาม  
 จากสภาพปญหาขางตนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีแนวทาง
ในการที่จะปองกัน และแกปญหาดังกลาวโดยเริ่มจากสถาบันสําคัญ น้ันก็คือ โรงเรียน จึงไดดําเนิน
โครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียน
สุจริต”และคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ โดย สพฐ. ไดต้ังความหวังไววา เมื่อประเทศไทยกาวเขา
สูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ัน เด็กไทยจะมีทั้งความเปนไทย และมีความกลาหาญทาง
จริยธรรมควบคูกันไป ดังน้ัน นอกจากการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมใหเด็กๆ แลว โรงเรียนตางๆ 
ที่เขารวมในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ก็ยังไดรวมปฏิญญาตน วา 
 ๑.) เราจะรวมมือกันปองกันและตอตานการทจุริตทุกรูปแบบ 

 ๒.) เราจะปลูกฝงคานิยมความซือ่สัตยสุจริตระหวางโรงเรียนและชุมชนใหเปน รูปธรรมและมี

ความย่ังยืน และ 

 ๓.) เราจะสรางเครือขายความซือ่สัตยสุจริตระหวางโรงเรียน และชุมชน ใหเปนรปูธรรมและ

มีความย่ังยืน 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบานโคกสวางเปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปที่ ๑ – ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด จํานวน ๒๒๑ คน ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา “โรงเรียนสุจริต” 

ซึ่งจากการสํารวจสภาพปญหาพบวาโรงเรียนบานโคกสวางมีนักเรียนหลายคนที่ยังขาดการมี
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี คือ ความซือ่สัตย เชน บางครั้งมีนักเรียนทําเงินหาย หรือมีเพื่อนลักขโมย
แลวไมไดคืน นักเรียนยังขาดการมีจิตสาธารณะ เชน อาสาชวยเหลืองานคุณครู ชวยเหลืองานโรงเรียน 
หรือชวยเหลืองานในชุมชน นักเรียนยังขาดการมีระเบียบวินัย คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน  
ไมชวยกันทําความสะอาดโรงเรียน และหองเรียน เปนตน  



๒ 

 

และนอกจากน้ีนักเรียนยังขาดความตระหนักที่จะใชชีวิตดวย ความพอเพียง เชน ไมรูจักการ
ประหยัดอดออม การใชใชเทาที่จําเปน และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังน้ัน การที่โรงเรียนบานโคกสวางไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต” ซึ่ง
นักเรียนจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานวาดวยการปองกันการทุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัยมี
ความซื่อสัตย ใชชีวิตดวยพอเพียง และเปนผูมีจิตสาธารณะ 
 คณะผูจัดทําซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษากับคณะครูที่โรงเรียน เพือ่
จะดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ๕ 
ประการดังกลาวขางตน 
 
 ๒.๒ สภาพปญหา 

 ปจจุบันปญหาคอรัปช่ันจึ ง ถือไดว าเปนปญหาใหญที่ เกิดข้ึนในประเทศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีแนวทางในการในการที่จะปองกัน และแกปญหา
ดังกลาว โดยเริ่มจากสถาบันสําคัญ น้ันก็คือ โรงเรียน จึงไดดําเนินโครงการ เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต”และคัดเลือกโรงเรียนเขา
รวมโครงการ 
 ในการน้ีโรงเรียนบานโคกสวางไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรอืที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต” ซึ่งนักเรียนจะตอง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานวาดวย
การปองกันการทรุตจริต   ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย 
ใชชีวิตดวยพอเพียง และเปนผูมจีิตสาธารณะ 
 
 
 
 ซึ่งจากการสํารวจสภาพปญหาพบวาโรงเรียนบานโคกสวางมีนักเรียนหลายคนที่ยังขาดการมี
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี คือความซื่อสัตย เชน บางครั้งมีนักเรียนทําเงินหาย หรือมีเพื่อนลักขโมย
แลวไมไดคืน นักเรียนยังขาดการมีจิตสาธารณะ เชน อาสาชวยเหลืองานคุณครู ชวยเหลืองานโรงเรียน 
หรือชวยเหลืองานในชุมชน นักเรียนยังขาดการมีระเบียบวินัย คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน ไม
ชวยกันทําความสะอาดโรงเรียน และหองเรียน และนอกจากน้ีนักเรียนยังขาดความตระหนักที่จะใช
ชีวิตดวย ความพอเพียง เชนไมรูจักการประหยัดอดออม การใชใชเทาที่จําเปน และการใชทรัพยากร
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 คณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษากับคณะครูที่โรงเรียน เพื่อจะดําเนินการจัดทํากิจกรรม
ที่จะทําใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ๕ ประการดังกลาวขางตน 
 
 ๒.๓ ลักษณะสําคัญของ Best Practice  



๓ 

 

 จากสภาพปญหาที่นักเรียนขาดการมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี คือขาดความซื่อสัตย การมี
จิตสาธารณะ ขาดความมีระเบียบวินัยขาดความตระหนักที่จะใชชีวิตดวยความพอเพียงคณะกรรมการ
สภานักเรียน จึงปรึกษากับคณะครูที่โรงเรียน ดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนในโรงเรียน
ทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ๕ ประการ คือทําใหนักเรียนมีความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ  
มีระเบียบวินัยและใชชีวิตดวยความพอเพียงโดยใชช่ือกิจกรรมวา ยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 
ประกอบดวยกิจกรรม ๑. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน ๒. กิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไร
ชีวิต ๓. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่ ๔. กิจกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ  
๕. กิจกรรมเสียงตามสาย 

  

๓. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันปญหาคอรัปช่ันจึงถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดข้ึนในประเทศตางๆทั่วโลก
ไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ดอยพัฒนา และการคอรัปช่ันไดกลายมาเปนปญหาที่
มีความสําคัญที่สุดปญหาหน่ึงของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยปญหาน้ียังไมมทีทีาวาจะหมด
ไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆแมวาหลายประเทศไดกาวเขาสูความทันสมัยมี
ระบบการบริหารราชการสมัยใหมมีการรณณรงคเพื่อแกปญหาก็ตาม  
 จากสภาพปญหาขางตนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีแนวทาง
ในการในการที่จะปองกัน และแกปญหาดังกลาว โดยเริ่มจากสถาบันสําคัญ น้ันก็คือ โรงเรียน จึงได
ดําเนินโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา
“โรงเรียนสุจริต”และคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ  
 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบานโคกสวางเปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปที่ ๑ – ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด จํานวน ๒๒๑ คน และไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต”จึงไดทําการสํารวจสภาพ
ปญหาพบวาโรงเรียนบานโคกสวางมีนักเรียนหลายคนที่ยังขาดการมีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี คือ
ความซือ่สัตย เชน บางครั้งมีนักเรียนทําเงินหาย หรือมีเพื่อนลักขโมยแลวไมไดคืน นักเรียนยังขาดการ
มีจิตสาธารณะ เชน อาสาชวยเหลืองานคุณครู ชวยเหลืองานโรงเรียน หรือชวยเหลืองานในชุมชน 
นักเรียนยังขาดการมีระเบียบวินัย คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน ไมชวยกันทําความสะอาด
โรงเรียน และหองเรียน และนอกจากน้ีนักเรียนยังขาดความตระหนักที่จะใชชีวิตดวย ความพอเพียง 
เชนไมรูจักการประหยัดอดออม การใชใชเทาที่จําเปน และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังน้ันการที่โรงเรียนบานโคกสวางไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต” ซึ่ง
นักเรียนจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานวาดวยการปองกันการทรุตจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัย
มีความซื่อสัตย ใชชีวิตดวยพอเพียง และเปนผูมีจิตสาธารณะคณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษา
กับคณะครูที่โรงเรียน เพื่อจะดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดเกิด
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค ๕ ประการดังกลาวโดยการดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนใน



๔ 

 

โรงเรียนทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค ๕ ประการ และใชช่ือกิจกรรมวา ยุวคุณธรรมนําสู
โรงเรียนสุจริต ประกอบดวยกิจกรรม ๑. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน ๒. กิจกรรมตามรอยพอ
ออมไวกําไรชีวิต ๓. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่ ๔. กิจกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ 
๕. กิจกรรมเสียงตามสาย 
 
๔. วัตถุประสงค 

 ๑. เพื่อปลูกฝง ปองกัน สรางเครือขายการทุจริต โดยเนนใหนักเรียนตระหนัก รู เขาใจและ

คิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาความดี สรางความรูสึกรับผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจ

คนโกงและพรอมที่จะเปนคนเกงที่ไมโกง โดยเริ่มจากการฝกใหนักเรียนเคารพกฎกติกาพื้นฐานงายๆ 

เชน การตอคิว การไมพูดปด การไมขีดเขียนฝาผนัง เปนตน  

๒.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการตามหลักการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยนักเรียนจะมีทั้งความเปน

ไทย และมีความกลาหาญทางจริยธรรมควบคูกันไป โดย 

  ๒.๑ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี  

  ๒.๒ มีระเบียบวินัย  

  ๒.๓ มีความซื่อสัตย  

  ๒.๔ ใชชีวิตอยางพอเพียง  

  ๒.๕ เปนผูมีจิตสาธารณะ  

 

๕. เปาหมาย  

 ๕.๑ เชิงปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวาง ต้ังแตช้ันอนุบาลปที่ ๑ – ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  

จํานวน ๒๒๑ คน  

 ๕.๒ เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางเปนผูมคุีณลักษณะอันพงึประสงค ๕ ประการตามหลกัการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. กรอบความคิด (Conceptual Frame Work) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุวคุณธรรม

นําสูโรงเรียน

สุจริต 

มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี 

มีความซื่อสัตย 

มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ 

อยูอยางพอเพียง 

ตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต 

เสียงตามสาย 

เด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน 

ตนกลาจิตอาสาพฒันาชุมชน สํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที ่



๖ 

 

 

 

 

 

๗. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) Model ของ best Practice 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ วิเคราะหสภาพปญหาภายในโรงเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักเรียนโดยการสํารวจ 

      พฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกบัคุณลักษณะของนักเรียน จดัทําแบบสังเกตพฤติกรรม  

      คุณลักษณะที่ไมพึ่งประสงคของนักเรียนแลวสรุปปญหา 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ สรางทางเลือกวางแผนเพื่อหาวิธีแกปญหาที่หลากหลาย แลวสรุปวิธีแกปญหาโดยสรุป 
     ออกมาได ๕ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน ๒. กิจกรรมตามรอย 
     พอออมไวกําไรชีวิต ๓. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่ ๔. กิจกรรมตนกลาจิตอาสา-  
     พัฒนาชุมชน และ ๕ . กิจกรรมเสียงตามสายแลวจัดทําคูมือการดําเนินกิจกรรม 

 
 ขั้นตอนท่ี ๓ ดําเนินการปฏิบัติกิจกรรม ทั้ง ๕ ตามคูมือการดําเนินกิจกรรม 

 

ขั้นตอนท่ี ๔ ติดตามผลการดําเนินกจิกรรม มีการนําขอบกพรองมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนระหวาง 

                สภานักเรียน คุณครู และผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อปรับปรงุแกไข 

 

ขั้นตอนท่ี ๕ ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมวาประสบผลสําเรจ็หรือไม หากไมสําเร็จ กป็รบัปรุงแกไข 

 

ขั้นตอนท่ี ๖ สรุปผลการดําเนินกจิกรรม 

 

ขั้นตอนท่ี ๗ รายงานผลการจัดกิจกรรมตอคุณครู และผูอํานวยการโรงเรียน  

                เผยแพรและประชาสมัพันธกิจกรรม 

 

 

 

 

ลําดับขั้นตอนกระบวนการ (Flow chart) 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘. งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท (คาจัดทําเอกาสาร) 

๙. ผลท่ีคาดหวังใหเกิดขึ้น เมื่อดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอนของ Best Practice แลวตอบรับ

วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสุจริตขอใดและอยางไร 

กิจกรรมยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 

บรรลุหรือไม 

รายงานผล/เผยแพรประชาสัมพันธ 

สํารวจพฤติกรรมนักเรียน 

สรางทางเลือก/วางแผน 

ประเมินผลกิจกรรม 

ดําเนินกิจกรรม 

ติดตามผล/แลกเปลี่ยนเรียนรู 

สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 

ปรับปรุงกิจกรรม 



๘ 

 

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางจะเปนผูมีคุณลักษณะอันพงึประสงค ๕ ประการตามหลักการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) คือ 

 ๑. มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี (ผลจากการทํากิจกรรมเสียงตามสาย) 

 ๒. มีระเบียบวินัย (ผลจากการทํากจิกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที)่ 

 ๓. มีความซื่อสัตย (ผลจากการทํากจิกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน) 

 ๔. ใชชีวิตอยางพอเพียง (ผลจากการทํากิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต) และ 

 ๕. เปนผูมีจิตสาธารณะ (ผลจากการทํากจิกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. รองรอยหลักฐานระหวางการพัฒนา ท่ีแสดงวาการดําเนินการนําไปสูเปาหมาย 

 

 

 

 



๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.Best Practice ดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการอยางไรบาง  

คุณลักษณะ กิจกรรมท่ีสอดคลอง เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ 
๑. ทักษะกระบวนการคิด 
 
 
 

 
 

กิจกรรมเสียงตามสาย 
 

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๒. ความมีวินัย 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย  
ใสใจหนาที ่

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 



๑๐ 

 

๓. ความซื่อสัตยสุจริต 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย 
ของหายไดคืน 

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๔. อยูอยางพอเพียง 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมตามรอยพอ 
ออมไวกําไรชีวิต 

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

๕. มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมตนกลาจิตอาสา 
พัฒนาชุมชน 

 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

๑๒.กิจกรรมท่ีสอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ไดแก  

ปฏิญญา กิจกรรมท่ีสอดคลอง วิธีการ 
๑.การปลูกฝง    
 
 
 
 
 

๑. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย  
ใสใจหนาท่ี 
๒. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย 
ของหายไดคืน 
๓. กิจกรรมตามรอยพอ 
ออมไวกําไรชีวิต 

๑. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย  
ใสใจหนาท่ี 
๑.๑)  ประชาสมัพันธการดําเนิน
กิจกรรมหนาเสาธง 
๑.๒)  จัดกิจกรรมการประกวด
เขตรับผิดชอบทําความสะอาด 
และหองเรียนตัวอยาง 
๑.๓) จัดทําแบบบันทึกการ
ตรวจหองเรียน และเขต
รับผิดชอบ 
๑.๔) ละประกาศ ผลการตรวจ
ทุกวันศุกร 
๑.๕) สรปุผลการประกวดทกุ



๑๑ 

 

เดือนมอบรางวัลและใบเกียรติ
คุณเพื่อยกยองชมเชย 
๒. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย 
ของหายไดคืน 
๒.๑)  ประชาสมัพันธการดําเนิน
กิจกรรมหนาเสาธง 
๒.๒) จัดทําแบบบันทึกเด็กดี
ซื่อสัตยของหายไดคืน โดยแยก
เปน ๒ เลม ดังน้ี บันทึกเก็บเงิน
ได   และบันทึกเก็บของได 
๒.๓)  ยกยองชมเชยนักเรียนที่
เก็บเงินและเก็บสิ่งของไดแลว
นํามาคืนใหกับเจาของ 
 
 
๒.๔) รวบรวมเงินที่ไมเจาของมา
รับคืนเปนทุนซื้ออุปกรณการ
เรียนใหกับนักเรียนยากจน 
๒.๕) ประกาศในรายการเสียง
ตามสายประชาสมัพันธนักเรียน
ซื่อสัตย เพือ่ยกยองชมเชย 
๓. กิจกรรมตามรอยพอ 
ออมไวกําไรชีวิต 
๓.๑)  ประชาสมัพันธการออม
และผลเสียของการใชจายอยาง
ฟุมเฟอย 
๓.๒)  นักเรียนนํากระปุกออม
สินเพื่อใชในการเกบ็เงินออม
ของตนเอง อาจทําเองหรือซื้อมา
ก็ไดเก็บไวในหองของตนเองโดย
ครูประจําช้ันเปนผูดูแล 
๓.๓)  นักเรียนออมเงินประจํา
ช้ัน ครูจัดทําบันทึกการออมเงิน
ของนักเรียนรายบุคคล    
๓.๔) จัดทําบัญชีออมเงินของ
นักเรียน โดยใหนักเรียนเปนผู



๑๒ 

 

ลงบญัชีการออม-การเบกิจาย
เองในสมุดบญัชีของตนเอง    

๒.การปองกัน     
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสียงตามสาย 
 

๑) เปดเพลงโรงเรียนสจุริตใน
ตอนเชากอนทํากจิกรรมหนาเสา
ธงและตอนพักกลางวัน 
๒) ในชวงพักกลางวันมกีารนํา
ขาวสารที่เปนความรูมาเลาให
เพื่อนๆฟงผานเสียงตามสาย
สลบักับการปดเพลงโรงเรียน
สุจริต 
๓) ประชาสมัพันธนักเรียน
ซื่อสัตย เพือ่ยกยองชมเชย 

๓.การสรางเครือขาย  
 
 
 
 
 

กิจกรรมตนกลาจิตอาสา 
พัฒนาชุมชน 

๑)  ประชาสัมพันธการดําเนิน
กิจกรรมหนาเสาธงเดิน
ประชาสมัพันธ โรงเรียนสจุริต 
๒)  จัดกิจกรรมการบําเพญ็
ประโยชนทําความสะอาดวัด 
หมูบาน ทกุวันศุกร ในช่ัวโมง
กิจกรรมชุมนุม โดยใชเวลา  
(๒๐ นาที) โดยแบงตามชุมนุม
ตางๆ 
๓)  เดินรณรงค ในวันสําคัญตาง 
ๆ เชนวันตอตานยาเสพติดเดิน
รณรงคไขเลือดออก เดินรณรงค
การเลือกต้ัง 
๔) เขารวมกจิกรรมกับชุมชน
โดยอาสาเขาไปชวยเหลือใน
เรื่องตางๆ 
เชน การจัดทําโรงทานในงาน
บุญตางๆ การแสดงในงานบญุ
ประเพณีของชุมชน การบริการ
นํ้าด่ืมในงานฌาปนกิจที่วัด การ
รวมทําบญุถวายปจจัยในงาน
บุญประเพณีที่วัด ฯลฯ 

 



๑๓ 

 

 

 

 

๑๓.เครื่องมือท่ีใชในตรวจสอบ (แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน)  

- อยูในภาคผนวก 

๑๔. ผลท่ีเกิดจากการจัดทํา Best practice 

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางจะเปนผูมีคุณลักษณะอันพงึประสงค ๕ ประการตามหลักการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสจุริต) คือ  

 ๑. มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี ผลจากการทํากิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน 

 ๒. มีระเบียบวินัย ผลจากการทํากิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที ่

 ๓. มีความซื่อสัตย ผลจากการทํากจิกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน 

 ๔. ใชชีวิตอยางพอเพียง ผลจากการทํากิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไรชีวิตและ 

 ๕. เปนผูมีจิตสาธารณะ ผลจากการทํากิจกรรมเสียงตามสาย 

 

๑๕.แนวทางขยายผลสรางเครือขาย/วิธีการเผยแพรประชาสมัพันธ 

 จัดแสดงผลงานการดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในการแขงขันงานศิลปะหัตกรรมใน

ระดับกลุมเครือขายเพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธเชิญโรงเรียนในกลุมเครือขายเขารวมและเปน

ตนแบบและจัดแสดงผลงานการดําเนินงานกจิกรรมสภานักเรียนในงานสําคัญตางๆที่โรงเรียนจัดข้ึน

และชุมชนมาเขารวมเพื่อประชาสัมพันธ เชน งานเปดรั้วโรงเรียน งานวันเด็กแหงชาติ งานประชุม

ผูปกครอง เปนตน 

 

๑๖. ปญหาและแนวทางแกไข 

 ในเน้ือหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมตางๆบางครั้งคณะผูดําเนินงานคือคณะกรรมการสภา
นักเรียนเองยังไมเขาใจอยางจึงจําเปนที่จะตองขอคําปรึกษาจากคุณครู และผูรูทานอื่นๆ เชน 
ผูปกครอง ผูนําชุมชน พระภิกษุสงค เปนตน 
 
 
 
  



๑๔ 

 

 
๑๗. ขอเสนอแนะ  

 การที่นักเรียนในโรงเรียนบานโคกสวางทุกคน จะเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการ 
คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย ใชชีวิตอยางพอเพียง และเปนผูมีจิต
สาธารณะไดตองอาศัยการฝกฝน และปฏิบัติอยางตอเน่ืองเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําอยูในโรงเรียนไดรับ
คําแนะนําจากคณะครูรวมทั้งผูปกครองดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๘. ภาคผนวก (รองรอย  หลักฐาน ภาพถาย ชิ้นงาน ฯลฯ)  

 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการจัดกิจกรรม 

ยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 

 

 

ภาคผนวก  ก 

คูมือการจัดกิจกรรม 



๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

โดย คณะกรรมการสภานักเรียน 
โรงเรียนบานโคกสวาง ตําบลโคกสวาง  

อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธาน ี

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 
 

 

คํานํา 
เน่ืองดวยโรงเรียนบานโคกสวางไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบตามโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต” ซึ่ง
นักเรียนจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานวาดวยการปองกันการทุจริต ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัยมี
ความซื่อสัตย ใชชีวิตดวยพอเพียง และเปนผูมจีิตสาธารณะ   

คณะผูจัดทําซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษากับคณะครูที่โรงเรียน เพือ่
จะดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ 
ประการดังกลาวขางตน ประกอบดวย ๑. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน ๒. กิจกรรมตามรอย
พอออมไวกําไรชีวิต ๓. กิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่  
๔. กิจกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ ๕. กิจกรรมเสียงตามสาย 

สุดทายน้ีคณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาแนวทางการจัดกิจกรรมน้ีจะเปนประโยชนตอผู
ศึกษาและนําไปตอยอดและใชปฏิบัติตอไป 
 

คณะกรรมการสภานักเรียน   



๑๘ 

 

           โรงเรียนบานโคกสวาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเปนมา 

 เมื่อกลาวถึง “การทุจริต” หรือ “การคอรรัปชั่น” มักเขาใจกันงาย ๆ วาหมายถึง “การ
โกง” น่ันเอง  หรือ การไมซื่อสัตยสุจริต ของบุคคล หรือกลุมบุคคล ที่รวมมือกันทําความช่ัวโดยเจตนา 
มีการไตรตรอง วางแผนอยางมีข้ันตอน ปจจุบันปญหาคอรัปช่ันจึงถือไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดข้ึนใน
ประเทศตางๆทั่วโลกไมวาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือประเทศที่ดอยพัฒนา และการคอรัปช่ันได
กลายมาเปนปญหาที่มีความสําคัญที่สุดปญหาหน่ึงของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย โดยปญหาน้ี
ยังไมมีทีทาวาจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆ แมวาหลายประเทศได
กาวเขาสูความทันสมัยมีระบบการ 
บริหารราชการสมัยใหมมีการรณณรงคเพื่อแกปญหาก็ตาม  
 จากสภาพปญหาขางตนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีแนวทาง
ในการในการที่จะปองกัน และแกปญหาดังกลาว โดยเริ่มจากสถาบันสําคัญ น้ันก็คือ โรงเรียน จึงได
ดําเนินโครงการ เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา
“โรงเรียนสุจริต”และคัดเลือกโรงเรียนเขารวมโครงการ โดย สพฐ. ไดต้ังความหวังไววา เมื่อประเทศ
ไทยกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ น้ัน เด็กไทยจะมีทั้งความเปนไทย และมีความกลา
หาญทางจริยธรรมควบคูกันไป ดังน้ัน นอกจากการจัดกิจกรรมฝกอบรมจริยธรรมใหเด็กๆ แลว 
โรงเรียนตางๆ ที่เขารวมในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ก็ยังไดรวมปฏิญญาตน วา 
 ๑) เราจะรวมมือกันปองกันและตอตานการทจุริตทุกรปูแบบ 

 ๒) เราจะปลูกฝงคานิยมความซือ่สัตยสุจริตระหวางโรงเรียนและชุมชนใหเปน รูปธรรมและมี

ความย่ังยืน และ  



๑๙ 

 

 ๓) เราจะสรางเครือขายความซื่อสัตยสจุริตระหวางโรงเรียน และชุมชน ใหเปนรปูธรรมและมี

ความย่ังยืน 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนบานโคกสวางเปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาลปที่ ๑ – ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด จํานวน ๒๒๑ คน ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต”  

ซึ่งจากการสํารวจสภาพปญหาพบวาโรงเรียนบานโคกสวางมีนักเรียนหลายคนที่ยังขาดการมี
คุณธรรม และจริยธรรมที่ดี คือ ความซื่อสัตย เชน บางครั้งมีนักเรียนทําเงินหาย หรือมีเพื่อนลักขโมย
แลวไมไดคืน นักเรยีนยังขาดการมีจิตสาธารณะ เชน อาสาชวยเหลืองานคุณครู ชวยเหลืองานโรงเรียน 
หรือชวยเหลืองานในชุมชน นักเรียนยังขาดการมีระเบียบวินัย คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน ไม
ชวยกันทําความสะอาดโรงเรียน และหองเรียน  

และนอกจากน้ีนักเรียนยังขาดความตระหนักที่จะใชชีวิตดวย ความพอเพียง เชนไมรูจักการ
ประหยัดอดออม การใชใชเทาที่จําเปน และการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ดังน้ัน การที่โรงเรียนบานโคกสวางไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนตนแบบโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาหรือที่เรียกวา“โรงเรียนสุจริต” ซึ่ง
นักเรียนจะตองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานวาดวยการปองกันการทุจริต  ๕ ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัยมี
ความซื่อสัตย ใชชี วิตดวยพอเพียง และเปนผูมีจิตสาธารณะ คณะผูจัดทําซึ่ งทําหนาที่ เปน
คณะกรรมการสภานักเรียน จึงปรึกษากับคณะครูที่โรงเรียน เพื่อจะดําเนินการจัดทํากิจกรรมที่จะทํา
ใหนักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค ๕ ประการดังกลาว 
     

วัตถุประสงค  

 ๑. เพื่อปลูกฝง ปองกัน สรางเครือขายการทุจริต โดยเนนใหนักเรียนตระหนัก รู เขาใจและ

คิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาความดี สรางความรูสึกรับผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจ

คนโกงและพรอมที่จะเปนคนเกงที่ไมโกง โดยเริ่มจากการฝกใหนักเรียนเคารพกฎกติกาพื้นฐานงายๆ 

เชน การตอคิว การไมพูดปด การไมขีดเขียนฝาผนัง เปนตน  

๒.เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการตามหลักการเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยนักเรียนจะมีทั้งความเปน

ไทย และมีความกลาหาญทางจริยธรรมควบคูกันไป โดย 

  ๒.๑ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี  

  ๒.๒ มีระเบียบวินัย  

  ๒.๓ มีความซื่อสัตย  

  ๒.๔ ใชชีวิตอยางพอเพียง  

  ๒.๕ เปนผูมีจิตสาธารณะ  



๒๐ 

 

 

 

 

 

 

ความคาดหวังที่จะเกิดข้ึน 

 นักเรียนมีความตระหนัก รู เขาใจและคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาความดี มีความรูสึก

รับผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการทําความดี รังเกียจคนโกงและพรอมที่จะเปนคนเกงที่ไมโกง เปนผูมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการตามหลักการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยนักเรียนจะมีทั้งความเปนไทย และมีความกลาหาญทางจริยธรรม

ควบคูกันไป โดยอันมีผลมาจากการทํากิจกรรม ดังน้ี  

 ๑. มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี (ผลจากการทํากิจกรรมเสียงตามสาย) 

 ๒. มีระเบียบวินัย (ผลจากการทํากิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่) 

 ๓. มีความซื่อสัตย (ผลจากการทํากิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน) 

 ๔. ใชชีวิตอยางพอเพียง (ผลจากการทํากิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต) และ 

 ๕. เปนผูมีจิตสาธารณะ (ผลจากการทํากิจกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

คํานิยามศัพท 

 โรงเรียนสุจริต หมายถึง  เปนองคกรแหงการเรียนรูจัดการศึกษาใหกับนักเรียนอยางทั่วถึงมี

คุณภาพ นําความรู อยูอยางพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ปลูกจิตสํานึกปองกันการทุจริต 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการ หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการตาม

หลักการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) คือ  

๑. มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี ๒. มีระเบียบวินัย ๓. มีความซื่อสัตย ๔. ใชชีวิตอยางพอเพียง  

และ ๕. เปนผูมีจิตสาธารณะ 

 ยุวคุณธรรม หมายถึง  เยาวชนที่มีจิตใจใฝดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน 

 มีทักษะกระบวนการคิดท่ีดี หมายถึง มีความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานของการคิด

ระดับสูง ทักษะของการคิดมีหลายทักษะ เชน การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การ

คิดริเริ่ม  

 มีระเบียบวินัย หมายถึง การมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดี

ที่สุด เคารพกฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะ

ยอมรับและแกไขในสิ่งที่ผิด 

 มีความซื่อสัตย หมายถึง การยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความซื่อตรง 

และมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง 

 ใชชีวิตอยางพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไม

ละโมบโลภมาก รูจักยับย้ังช่ังใจ และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น 

 เปนผูมีจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึงถึง

สังคมสวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆเพื่อไมใหเกิดผลกระทบเสียหายตอ

สวนรวม และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

 

 

 

 

 

เปาหมาย  

 เชิงปริมาณ  

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวาง ต้ังแตช้ันอนุบาลปที่ ๑ – ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖  



๒๒ 

 

จํานวน ๒๒๑ คน  

 เชิงคุณภาพ  

 นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการ ตามหลักการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

 

กิจกรรมยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 

 กิจกรรมยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต คือ อะไร? กิจกรรมยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต 

คือ การจัดทํากิจกรรมที่จะทําใหนักเรียนไดเกิดคุณลักษณะอันพึ่งประสงค  ๕ ประการ คือทําให

นักเรียนมีความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัยและใชชีวิตดวยความพอเพียง ประกอบดวย

กิจกรรม ๑. กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน ๒. กิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต ๓. กิจกรรม

สํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที่ ๔. กิจกรรมตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชนและ ๕ . กิจกรรมเสียงตามสาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

กิจกรรมที่  ๑ กิจกรรมเสียงตามสาย 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจสภาพปญหาของนักเรียนพบวา นักเรียนยังขาดการมีทักษะในการคิด  



๒๓ 

 

เชน การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเริ่มสรางสรรค คณะกรรมการสภา

นักเรียนจึงตองการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดทํากิจกรรมเสียงตามสายข้ึน เพื่อเสริมสราง

ความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานของการคิดระดับสูง 

 
วัตถุประสงค  

  เพื่อเสริมสรางความสามารถในการคิดที่เปนพื้นฐานของการคิดระดับสูง ทักษะของ

การคิดมีหลายทักษะ เชน การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรุป การคิดริเริ่ม   

  

ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  

สถานท่ีในการดําเนินการ 

  โรงเรียนบานโคกสวาง  

  

วิธีดําเนินการ  

  ๑) เปดเพลงโรงเรียนสจุริตในตอนเชากอนทํากจิกรรมหนาเสาธงและตอนพัก

กลางวัน 

  ๒) ในชวงพักกลางวันมกีารนําขาวสารที่เปนความรูมาเลาใหเพื่อนๆฟงผานเสียงตาม

สายสลับกบัการเปดเพลงโรงเรียนสจุริต 

  ๓) ประชาสมัพันธนักเรียนทีม่ีความซื่อสัตยประจําวัน เพื่อยกยองชมเชย  

  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  นักเรียนมีความสามารถในการคิดทีเ่ปนพื้นฐานของการคิดระดับสงู ทักษะของการ

คิด มีหลายทักษะ เชน การจําแนก การแยกแยะ การขยายความ การสรปุ การคิดรเิริม่  

จากการประเมินไดคะแนนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

การวัดและประเมินผล 

  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดที่เปนพื้นฐานของการคิด
ระดับสูง ทักษะของการคิดมี

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
แบบประเมินคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 



๒๔ 

 

หลายทกัษะ เชน การจําแนก 
การแยกแยะ การขยายความ 
การสรุป การคิดริเริ่มสรางสรรค 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๒ สํานึกดีมีวินัย ใสใจหนาที ่

 

หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจสภาพปญหาของนักเรียนพบวา นักเรียนยังขาดการมีระเบียบวินัย  

คือ ความรับผิดชอบตอหนาที่ เชน ไมชวยกันทําความสะอาดโรงเรียน และหองเรียน เปนตน 

คณะกรรมการสภานักเรียนจึงตองการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดทํากิจกรรมสํานึกดีมีวินัย ใสใจ

หนาที่ เพื่อปลูกจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ

กติกา หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและแกไขในสิ่งที่ผิด 

 

วัตถุประสงค  

  เพื่อปลูกจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพ

กฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและ

แกไขในสิ่งที่ผิด 

  



๒๕ 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  

สถานท่ีในการดําเนินการ 

  โรงเรียนบานโคกสวาง  

  

วิธีดําเนินการ 

  ๑)  ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 

  ๒)  จัดกิจกรรมการประกวดเขตรับผิดชอบทําความสะอาด และหองเรียนตัวอยาง 

  ๓) จัดทําแบบบันทึกการตรวจหองเรียน และเขตรับผิดชอบ 

  ๔ ) ละประกาศ ผลการตรวจทุกวันศุกร 

  ๕) สรุปผลการประกวดทุกเดือนมอบรางวัลและใบเกียรติคุณเพื่อยกยองชมเชย 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  นักเรียนมีจิตสํานึกในบทบาทและหนาที่ของตัวเองและปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เคารพ

กฎเกณฑกติกา พรอมใหตรวจสอบการกระทําไดเสมอ หากมีการกระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับและ

แกไขในสิ่งที่ผิด จากการประเมินไดคะแนนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

การวัดและประเมินผล 

  

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
นักเรียนมีจิตสํานึกในบทบาท
และหนาที่ของตัวเองและปฏิบติั
หนาที่ใหดีที่สุด เคารพกฎเกณฑ
กติกา พรอมใหตรวจสอบการ
กระทํา ได เสมอ หากมี ก าร
กระทําผิดก็พรอมที่จะยอมรับ
และแกไขในสิ่งที่ผิด 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
แบบประเมินคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๓ เด็กดีซ่ือสัตยของหายไดคืน 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจสภาพปญหาของนักเรียนพบวา นักเรียนยังขาดการมีคุณธรรม  

และจริยธรรมที่ดี คือ ความซื่อสัตย เชน บางครั้งมีนักเรียนทําเงินหาย หรือมีเพื่อนลักขโมยแลวไมได

คืน คณะกรรมการสภานักเรียนจึงตองการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดทํากิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย

ของหายไดคืนเพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดการยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มี

ความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง 

 วัตถุประสงค 

  เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดการยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มี

ความซื่อตรง และมีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง 

 

 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 

 สถานท่ีในการดําเนินการ 

  โรงเรียนบานโคกสวาง 

 

 วิธีดําเนินการ 

  ๑)  ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรมหนาเสาธง 

  ๒) จัดทําแบบบันทกึเด็กดีซื่อสัตยของหายไดคืน โดยแยกเปน ๒ เลม ดังน้ี บันทึก

เก็บเงินได   และบันทึกเกบ็ของได 

  ๓)  ยกยองชมเชยนักเรียนทีเ่ก็บเงินและเก็บสิ่งของไดแลวนํามาคืนใหกับเจาของ 



๒๗ 

 

  ๔) รวบรวมเงินที่ไมเจาของมารับคืนเปนทุนซื้ออปุกรณการเรียนใหกบันักเรียน

ยากจน 

  ๕) ประกาศในรายการเสยีงตามสายประชาสัมพันธนักเรียนซื่อสัตย เพือ่ยกยอง

ชมเชย 

 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  นักเรียนเกิดการยึดมั่นในความสัตยจริงและในสิ่งที่ถูกตองดีงาม มีความซื่อตรง และ

มีเจตนาที่บริสุทธ์ิ ปฏิบัติตอตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง จากการประเมินไดคะแนนรอยละ ๘๐ 

ข้ึนไป 

 

การวัดและประเมินผล 

 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
นักเรียนเกิดการยึดมั่นในความ
สัตยจริงและในสิง่ที่ถูกตองดี
งาม มีความซื่อตรง และมี
เจตนาทีบ่รสิุทธ์ิ ปฏิบัติตอ
ตนเองและผูอื่นโดยชอบ ไมคด
โกง 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
แบบประเมินคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

กิจกรรมที่ ๔ ตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจสภาพปญหาของนักเรียนพบวา นักเรียนยังขาดคุณลักษณะของ 

การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ ซื่อตรง ไมละโมบโลภมาก รูจักยับย้ังช่ังใจ 

และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น คณะกรรมการสภานักเรียนจึงตองการแกไข

ปญหาดังกลาวโดยการจัดทํากิจกรรมตามรอยพอออมไวกําไรชีวิต เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีการดําเนิน

ชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไมละโมบโลภมาก รูจักยับย้ังช่ังใจ และตองไมเอาเปรียบ

หรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น 

 

 วัตถุประสงค 

  นักเรียนมีการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไมละโมบโลภมาก  

รูจักยับย้ังช่ังใจ และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น 

  

 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 

 สถานท่ีในการดําเนินการ 

  โรงเรียนบานโคกสวาง 

 

 วิธีดําเนินการ 

  ๑)  ประชาสัมพันธการออมและผลเสียของการใชจายอยางฟุมเฟอย 

  ๒)  นักเรียนนํากระปกุออมสินเพื่อใชในการเก็บเงินออมของตนเอง อาจทําเองหรือ

ซื้อมาก็ไดเก็บไวในหองของตนเองโดยครปูระจําช้ันเปนผูดูแล 

  ๓)  นักเรียนออมเงินประจําช้ัน ครูจัดทําบันทกึการออมเงินของนักเรียนรายบุคคล    

  ๔) จัดทําบัญชีออมเงินของนักเรียน โดยใหนักเรียนเปนผูลงบัญชีการออม-การ

เบิกจายเองในสมุดบัญชีของตนเ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  นักเรียนมีการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ ซื่อตรง ไมละโมบโลภมาก  

รูจักยับย้ังช่ังใจ และตองไมเอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผูอื่น จากการประเมินไดคะแนน

รอยละ ๘๐ ข้ึนไป 



๒๙ 

 

 

การวัดและประเมินผล    

   

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
นักเรียนมีการดําเนินชีวิตโดยยึด
หลักความพอประมาณ ซื่อตรง  
ไมละโมบโลภมาก รูจักยับย้ังช่ัง
ใจ และตองไมเอาเปรียบหรือ
เบียดเบียนทัง้ตัวเองและผูอื่น 

สังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ ๕ ตนกลาจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

 

หลักการและเหตุผล 

จากการสํารวจสภาพปญหาของนักเรียนพบวา นักเรียนยังขาดคุณลักษณะของการม ี

จิตสาธารณะ เชน อาสาชวยเหลืองานคุณครู ชวยเหลืองานโรงเรียน หรือชวยเหลืองานในชุมชน 

คณะกรรมการสภานักเรียนจึงตองการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดทํากิจกรรมตนกลาจิตอาสา

พัฒนาชุมชนเพื่อใหนักเรียนเกิดการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม



๓๐ 

 

สวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆเพื่อไมใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสวนรวม 

และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

 

 วัตถุประสงค 

  นักเรียนเกิดการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม

สวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆเพื่อไมใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสวนรวม 

และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวม 

 

 ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปการศึกษา ๒๕๕๖  

 

 สถานท่ีในการดําเนินการ 

  โรงเรียนบานโคกสวาง 

 

 วิธีดําเนินการ 

  ๑)  ประชาสัมพันธการดําเนินกจิกรรมหนาเสาธงเดินประชาสัมพันธ โรงเรียนสจุริต 

  ๒)  จัดกิจกรรมการบําเพญ็ประโยชนทําความสะอาดวัด หมูบาน ทุกวันศุกร ใน

ช่ัวโมงกิจกรรมชุมนุม โดยใชเวลา (๒๐นาท)ี  โดยแบงตามชุมนุมตางๆ 

 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  นักเรียนเกิดการมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม มีความตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม

สวนรวม มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆเพื่อไมใหเกิดผลกระทบเสียหายตอสวนรวม 

และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาผลประโยชนของสวนรวมจากการประเมินได

คะแนนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป 

 

การวัดและประเมินผล    

   

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
นักเรียนเกิดการมจีิตสํานึกเพื่อ
สวนรวม มีความตระหนักรูและ
คํานึงถึงสังคมสวนรวม  

สังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต 



๓๑ 

 

มีความรับผิดชอบตอตัวเองใน
การกระทําใดๆเพื่อไมใหเกผิลก
ระทบเสียหายตอสวนรวม และ
พรอมที่จะเสียสละประโยชน
สวนตนเพื่อรักษาผลประโยชน
ของสวนรวม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ภาพการจัดกิจกรรม 



๓๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากกิจกรรม ตน้กลา้จิตอาสา พฒันาชุมชน 
 



๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพจากกิจกรรมประกวดร้องเพลงโรงเรียนสุจริต (ช่วงเสียงตามสาย) 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพจากกิจกรรมสาํนึกดีมีวินยั ใส่ใจหนา้ที 



๓๖ 

 

 
ภาพจากกิจกรรมสาํนึกดีมีวินยั ใส่ใจหนา้ที 



๓๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบประเมินคุณลักษณะ 



๓๘ 

 

                             

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ     

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางวิจารณญาณ     

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

 



๓๙ 

 

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. มีทักษะการจําแนก 

เปรียบเทียบ แยกแยะ 

 

 

ไมสามารถ บอก เลา 

อธิบายการปฏิบัติที่ได

กระทํา (ดี ไมด)ี ได

เหมาะสมกับวัย 

 

๑) สามารถ บอก เลา 

อธิบายการปฏิบัติที่

ไดกระทํา ที่บาน (ด ี

ไมด)ี ไดเหมาะสมกับ

วัย  

๑) สามารถบอก เลา 

อธิบายการปฏิบัติที่

ไดกระทํา ทีโ่รงเรียน 

(ดี ไมด)ี ไดเหมาะสม

กับวัย  

๑) สามารถบอก เลา 

อธิบายการปฏิบัติที่

ไดกระทํา ในชุมชน 

สังคม (ดี ไมด)ี ได

เหมาะสมกับวัย 

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิง

เหตุผล คิดอยางวิจารณญาณ 

ไมสามารถบอก เลา 
อธิบายผลดี ผลเสยีของ
การปฏิบัตินั้น ได
เหมาะสมกับวัย 
 

สามารถบอก เลา 

อธิบายผลดี ผลเสีย

ของการปฏิบัตใิน

ครอบครัวได

เหมาะสมกับวัย 

สามารถบอก เลา 

อธิบายผลดี ผลเสีย

ของการปฏิบัติใน

โรงเรียน ไดเหมาะสม

กับวัย 

๒) บอก เลา อธิบาย

ผลดี ผลเสียของการ

ปฏิบัติในชุมชนและ

สังคมไดเหมาะสมกับ

วัย 

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิง

สรางสรรค คิดแกปญหา 

ไมสามารถปรับการ

ปฏิบัติใหดีขึ้น ได

เหมาะสมกับวัย 

ปรับการปฏิบัติใหดี

ขึ้น ไดเหมาะสมกับ

วัย 

ปรับการปฏิบัติใหดี

ขึ้น ไดเหมาะสมกับ

วัย  โดยยึดมั่นใน

ความถูกตองดวย

ตนเอง 

ปรับการปฏิบัติใหดี

ขึ้น ไดเหมาะสมกับ

วัย โดยยึดมั่นใน

ความถูกตองดวย

ตนเองอยาง

สรางสรรค 

 

 

 

 

 

    



๔๐ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (มีวินัย) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม     

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสิทธิของตนเอง     

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

 

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และ ไมยอมรับและปฏิบัติตน ยอมรับและปฏิบัติตน ยอมรับและปฏิบัติตน ยอมรับและปฏิบัติตน



๔๑ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

สังคม 

 

ตามขอตกลง กฎ 
ระเบียบของหองเรียน 
โรงเรียน 

ตามขอตกลง กฎ 

ระเบียบของ

ครอบครัว   

ตามขอตกลง กฎ 

ระเบียบของ

ครอบครัว หองเรียน 

 

ตามขอตกลง กฎ 

ระเบียบของ

ครอบครัวหองเรียน 

และโรงเรียน  

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่

และสิทธิของตนเอง 

ไมรับรูและไมปฏิบัติ

ตามหนาที่ของตนเอง

อยางถูกตอง 

ไมสามารถทํางานที่

ไดรับมอบหมายจน

สําเร็จ ไมยอมรับผลที่

เกิดจากการกระทําของ

ตน  

รับรูและปฏิบัติตาม

หนาที่ของตนเอง

อยางถูกตอง 

 

รับรูและปฏิบัติตาม

หนาที่ของตนเอง

อยางถูกตองดวย

ตนเอง 

และสามารถทํางานที่

ไดรับมอบหมายจน

สําเร็จ ไดทันเวลา 

 

รับรูและปฏิบัติตาม

หนาที่ของตนเองอยาง

ถูกตองดวยความเต็ม

ใจ สามารถทํางานที่

ไดรับมอบหมายจน

สําเร็จ และยอมรับผล

ที่เกิดจากการกระทํา 

ของตน และมีการ

แกไขปรับปรุงตนเอง

ไปในทางที่ดีขึ้น 

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคมและ ประเทศชาต ิ

ไมรอคอยตามลําดับ

กอนหลัง และไมเคารพ

กติกามารยาท และ

ชักชวนใหผูอ่ืนรวม

ปฏิบัติ 

รอคอยตามลําดับ

กอนหลัง และเคารพ

กติกามารยาท และ

ชักชวนใหผูอ่ืนรวม

ปฏิบัติ 

รอคอยตามลําดับ

กอนหลังทุกคร้ัง และ

เคารพกติกามารยาท 

และชักชวนใหผูอ่ืน

รวมปฏิบัติ ไดอยาง

ถูกตองดวยตนเอง 

รอคอยตามลาํดับ

กอนหลังทุกคร้ัง และ

แนะนาํ ตักเตือนเพ่ือน

ได รวมทัง้เคารพกติกา

มารยาท และชักชวน

ใหผูอ่ืนรวมปฏิบัติ

อยางถูกตองดวย

ตนเอง และแนะนํา

ตักเตือนเพ่ือนได 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ซื่อสัตยสุจริต) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 



๔๒ 

 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริงตอตนเองทัง้ทางกาย วาจา และใจ     

๒. ประพฤติตรงความเปนจริงตอผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา และใจ     

๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอสังคม และโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

 

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 

พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริงตอ

ตนเองทัง้ทางกาย วาจา และใจ 

 

ปกปดความจริง ไม

ยอมรับผิดเมื่อตนเอง

กระทําผิด 

 

พูดความจริงเมื่อ

ไดรับคําแนะนํา 

ยอมรับผิดเมื่อตนเอง

กระทําผิด 

พูดความจริงทุกคร้ัง

ดวยตนเอง 

ยอมรับผิดเมื่อตนเอง

กระทําผิดทุกคร้ัง 

พูดความจริงทุกคร้ัง

ดวยตนเอง และ

แนะนําผูอ่ืนใหปฏิบัติ

ตาม ยอมรับผิดเมื่อ

ตนเองกระทําผิดทุก



๔๓ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

 

 

 

 

 

 

 

  

คร้ัง ตักเตือนและ

แนะนําเพ่ือนได 

๒. ประพฤตติรงความเปนจริงตอ

ผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา และใจ 

ไมเคยปฏิบัตติามสิง่ที่ได

ตกลงไว 

 

 

ปฏิบัติตามสิง่ที่ไดตก

ลงไว  

 

 

ปฏิบัติตามสิง่ที่ไดตก

ลงไว ดวยความเตม็ใจ 

 

ปฏิบัติตามสิ่งที่ไดตก

ลงไว ดวยความเต็ม

ใจ และแนะนําผูอ่ืน

ใหปฏิบัติตาม 

๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอ

สังคม และโลกทั้งทางกาย วาจา 

และใจ 

แยง หยิบของผูอ่ืนมา

เปนของตน 

ไมแยง หยิบของผูอ่ืน

มาเปนของตน 

มีจิตสํานึกไมแยง 

หยิบของผูอ่ืนมาเปน

ของตน 

มีจิตสํานึกไมแยง 

หยิบของผูอ่ืนมาเปน

ของตน และตักเตือน

เพ่ือนได 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (อยูอยางพอเพียง) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 



๔๔ 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถงึ ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม     

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ีปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

 

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

 

ไมมีพฤติกรรมตอไปนี้ 

๑) เลน ใช สิ่งของที ่

ตนเองมีอยูหรือไดรับ

ดวยความพอใจและ

นํามาเลน ใช เสมอๆ 

๒) มีพฤติกรรม (ทาทาง 

วาจา) แสดงความรูสึก

ทางบวกตอสิ่งของ 

มีพฤติกรรมตอไปนี้ 

ไมเกิน ๔ ขอ 

๑) เลน ใช สิ่งของที่

ตนเองมีอยูหรือไดรับ

ดวยความพอใจและ

นํามาเลน ใช เสมอๆ 

๒) มีพฤติกรรม 

(ทาทาง วาจา) แสดง

ความรูสึกทางบวกตอ

มีพฤติกรรมตอไปนี้ 

ไมเกิน ๔-๖ ขอ 

๑) เลน ใช สิ่งของที่

ตนเองมีอยูหรือไดรับ

ดวยความพอใจและ

นํามาเลน ใช เสมอๆ 

๒) มีพฤติกรรม 

(ทาทาง วาจา) แสดง

ความรูสึกทางบวกตอ

มีพฤติกรรมตอไปนี้ 

มากกวา ๖ ขอ 

๑) เลน ใช สิ่งของที่

ตนเองมีอยูหรือไดรับ

ดวยความพอใจและ

นํามาเลน ใช เสมอๆ 

๒) มีพฤติกรรม 

(ทาทาง วาจา) แสดง

ความรูสึกทางบวกตอ



๔๕ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

ที่ตนเองมีอยูหรือไดรับ 

๓) กินอยูงายตามสภาพ

จริง 

๔) ใชสิ่งของสวนตน

ตามความจําเปน 

๕) รูจักใชสิ่งของที่มีอยู

ทดแทนสิ่งที่ชาํรุดไมซ้ือ

หาใหม หรือประดิษฐ

ของเลนงายๆ ไดดวย

ตนเอง 

๖) รูจักออม และใชเงิน 

ตามความจําเปน และ

ชักชวนผูอ่ืนปฏิบัติดวย 

๗) ใชสิ่งของสวนรวม 

พอควรตามความจําเปน 

๘) ใชน้ําไฟเทาที่จําเปน

และปดทุกคร้ังที่เลิกใช

สม่ําเสมอ และชักชวน

ผูอ่ืนปฏิบัติดวย 

สิ่งของที่ตนเองมีอยู

หรือไดรับ 

๓) กินอยูงายตาม

สภาพจริง 

๔) ใชสิ่งของสวนตน

ตามความจําเปน 

๕) รูจักใชสิ่งของที่มี

อยูทดแทนสิ่งที่ชํารุด

ไมซ้ือหาใหม หรือ

ประดิษฐของเลน

งายๆ ไดดวยตนเอง 

๖) รูจักออม และใช

เงิน ตามความจําเปน 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

๗) ใชสิ่งของสวนรวม 

พอควรตามความจํา

เปน 

๘) ใชน้ําไฟเทาที่

จําเปนและปดทุกคร้ัง

ที่เลิกใชสม่ําเสมอ 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

สิ่งของที่ตนเองมีอยู

หรือไดรับ 

๓) กินอยูงายตาม

สภาพจริง 

๔) ใชสิ่งของสวนตน

ตามความจําเปน 

๕) รูจักใชสิ่งของที่มี

อยูทดแทนสิ่งที่ชํารุด

ไมซ้ือหาใหม หรือ

ประดิษฐของเลน

งายๆ ไดดวยตนเอง 

๖) รูจักออม และใช

เงิน ตามความจําเปน 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

๗) ใชสิ่งของสวนรวม 

พอควรตามความจํา

เปน 

๘) ใชน้ําไฟเทาที่

จําเปนและปดทุกคร้ัง

ที่เลิกใชสม่ําเสมอ 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

สิ่งของที่ตนเองมีอยู

หรือไดรับ 

๓) กินอยูงายตาม

สภาพจริง 

๔) ใชสิ่งของสวนตน

ตามความจําเปน 

๕) รูจักใชสิ่งของที่มี

อยูทดแทนสิ่งที่ชํารุด

ไมซ้ือหาใหม หรือ

ประดิษฐของเลน

งายๆ ไดดวยตนเอง 

๖) รูจักออม และใช

เงิน ตามความจําเปน 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

๗) ใชสิ่งของสวนรวม 

พอควรตามความจํา

เปน 

๘) ใชน้ําไฟเทาที่

จําเปนและปดทุกคร้ัง

ที่เลิกใชสม่ําเสมอ 

และชักชวนผูอ่ืน

ปฏิบัติดวย 

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ีปรับตัว

เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

เอาเปรียบผูอ่ืนและทํา

ใหผูอ่ืนเดือดรอน  

ไมเอาเปรียบผูอ่ืน  ไมเอาเปรียบผูอ่ืน

และไมทําใหผูอ่ืน

เดือดรอน  

ไมเอาเปรียบผูอ่ืน

และไมทําใหผูอ่ืน

เดือดรอน พรอมให

อภัยเมื่อผูอ่ืนกระทํา

ผิดพลาด 

 

 

 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจรติ (มีจิตสาธารณะ) ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 



๔๗ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๕.๑ ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน     

๕.๒ รวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน สังคม     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 

พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็ม

ใจ ไมหวังผลตอบแทน 

 

ไมเคยอาสาชวยงาน 

ตางๆ 

ไมเคยเห็นใจผูที่ไดรับ

ความเดือดรอนจากการ

ไมมีสิ่งของจําเปน เชน 

ดินสอ …. 

ไมเคยรูจักแบงปน

สิ่งของแกผูอ่ืนได  

 

 

 

อาสาชวยงานตางๆ 

เห็นใจผูที่ไดรับความ

เดือดรอนจากการไม

มีสิ่งของจําเปน เชน 

ดินสอ …. 

รูจักแบงปนสิ่งของแก

ผูอ่ืนได  

 

 

 

อาสาชวยงาน ตางๆ 

ดวยความเต็มใจ 

เห็นใจผูที่ไดรับความ

เดือดรอนจากการไม

มีสิ่งของจําเปน เชน 

ดินสอ …. และให

ความชวยเหลือ 

รูจักแบงปนสิ่งของแก

ผูอ่ืนได โดยไม

เรียกรองสิ่งตอบแทน 

 

 

อาสาชวยงาน ตาง  ๆ

ดวยความเต็มใจ และ

ชักชวนผูอ่ืนใหมีสวน

รวม เห็นใจผูที่ไดรับ

ความเดือดรอนจาก

การไมมีสิ่งของจําเปน 

เชน ดนิสอ …. และให

ความชวยเหลือดวย

ความเตม็ใจ รูจัก

แบงปนสิ่งของแกผูอ่ืน

โดยไมเรียกรองสิง่ตอบ

แทนดวยความเต็มใจ 

๒. รวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียน ชุมชน สังคม 

ไมเคยรวมทํากิจกรรมที่

เปนประโยชนแก

สวนรวม 

รวมทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม 

 

รวมทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม 

และชักชวนใหผูอ่ืนมี

สวนรวม 

รวมทํากิจกรรมที่เปน

ประโยชนแกสวนรวม 

และชักชวนใหผูอ่ืนมี

สวนรวมดวยความ

เต็มใจ  

 



๔๘ 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ     

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางวิจารณญาณ     

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา     

 



๔๙ 

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมของผูเรียนตามระดับคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. มีทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ 

แยกแยะ 

 

 

ไมสามารถจําแนก และ

เปรยีบเทียบ ขอดี ขอเสีย 

ประโยชน โทษ ของ

พฤติกรรมท่ีดี (ไมทุจริต) ไม

ดี (ทุจริต) ไดตามวัย 

 

สามารถจําแนก และ

เปรยีบเทียบ ขอดี ขอเสีย 

ประโยชน โทษ ของ

พฤติกรรมท่ีดี (ไมทุจริต) 

ไมดี (ทุจริต) ไดตามวัย 

 

สามารถจําแนก และ

เปรยีบเทียบ ขอดี ขอเสีย 

ประโยชน โทษ ของ

พฤติกรรมท่ีดี (ไมทุจริต) 

ไมดี (ทุจริต) ของบุคคลท่ี

ทําดีในโรงเรียน ไดตามวัย 

 

สามารถจําแนก และ

เปรยีบเทียบ ขอดี ขอเสยี 

ประโยชน โทษ ของ

พฤติกรรมท่ีดี (ไมทุจริต) 

ไมดี (ทุจริต) ของบุคคลท่ี

ทําดีในโรงเรียน หรือ

ชุมชนไดตามวัย 

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 

คิดอยางวิจารณญาณ 

ไมสามารถวิเคราะห ผลดี 

ผลเสียของพฤติกรรมท่ีดีและ 

ไมดีได  

สามารถวิเคราะห ผลดี 

ผลเสียของพฤติกรรมท่ีดี

และ 

ไมดีได 

 

สามารถวิเคราะห ผลดี 

ผลเสียของพฤติกรรมท่ีดี

และไมดีไดอยาง

สมเหตุสมผล 

 

สามารถแสดง 

ความคิดเห็นวิเคราะห 

ผลดี ผลเสียของ

พฤติกรรมท่ีดีและ 

ไมดีไดอยางมเหตุสมผล 

นาเชื่อถือ 

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิง

สรางสรรค คิดแกปญหา 

นักเรียนไมกลาปฏิเสธ 

(ตัดสินใจ) ในสิ่งท่ีไมถูกตอง 

(การทุจริต, การรวมทุจริต) 

นักเรียนกลาปฏิเสธ 

(ตัดสินใจ) ในสิ่งท่ี ไม

ถูกตอง (การทุจริต, การ

รวมทุจริต) 

นักเรียนกลาปฏิเสธ 

(ตัดสินใจ) ในสิ่งท่ี ไม

ถูกตอง  (การทุจริต, การ

รวมทุจริต) และสามารถ

ปรับตัวในสังคมได  

๓) นักเรียนกลาปฏเิสธ 

(ตัดสินใจ) ในสิ่งท่ีไม

ถูกตอง (การทุจริต, การ

รวมทุจริต) สามารถ

ปรับตัวในสังคม และ

สรางสรรคผลงานตอตาน

ทุจริต 

 

 

 

 



๕๐ 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (มีวินัย) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม     

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสิทธิของตนเอง     

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 



๕๑ 

 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และ

สังคม 

 

ไมตระหนักถึง

ความสําคัญ  

ความจําเปนที่ตอง

ปฏิบัติตามขอตกลง 

ขอบังคับ กฎกติกา 

ระเบียบ และ  

กฎหมาย รวมทั้งไม

ปฏิบัติตามขอตกลง  

ของหองเรียน และ 

ระเบียบของหองเรียน

และ 

โรงเรียน  

ตระหนักถึง

ความสําคัญ  

ความจําเปนที่ตอง

ปฏิบัติตามขอตกลง 

ขอบังคับ  

กฎกติกา ระเบียบ 

และกฎหมาย และ

ปฏิบัติตามขอตกลง  

ของหองเรียน  

 

ตระหนักถึง

ความสําคัญ  

ความจําเปนที่ตอง

ปฏิบัติตามขอตกลง 

ขอบังคับ  

กฎกติกา ระเบียบ 

และกฎหมาย และ

ปฏิบัติตามขอตกลง  

ของหองเรียน และ

ระเบียบของ

หองเรียน 

 

ตระหนักถึง

ความสําคัญ  

ความจําเปนที่ตอง

ปฏิบัติตามขอตกลง 

ขอบังคับ กฎกติกา 

ระเบียบ และ

กฎหมาย และปฏิบัติ

ตามขอตกลง ของ

หองเรียน และ

ระเบียบของ

หองเรียนและ 

โรงเรียน เชน สง 

งานทุกคร้ัง เขาเรียน

ทุกชั่วโมง 

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่

และสิทธิของตนเอง 

ไมตั้งใจเรียน และ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย ไมรูสิทธิของ

ตนเอง และไม

รับผิดชอบในการ

กระทําของตน 

 

ตั้งใจเรียน และ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายจน 

รับรูสิทธิของตนเอง 

และรับผิดชอบในการ

กระทําของตนโดยครู

ใหการชี้แนะ 

 

ตั้งใจเรียน และ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายจนสําเร็จ 

รับรูสิทธิของตนเอง 

และรับผิดชอบในการ

กระทําของตนไดดวย

ตนเอง 

 

ตั้งใจเรียน และ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายจนสําเร็จ 

รับรูสิทธิของตนเอง 

และรับผิดชอบในการ

กระทําของตนไดดวย

ตนเองอยาง

สรางสรรค 

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคมและ ประเทศชาต ิ

ไมมีสวนรวมในการ

กําหนดขอตกลงของ

หอง ไมรับรู สิทธิของ

เพ่ือน ครู และ

ผูปกครอง  

มีสวนรวมในการ

กําหนดขอตกลงของ

หอง รับรู สิทธิของ

เพ่ือน ครู และ

ผูปกครอง  

 

มีสวนรวมในการ

กําหนดขอตกลงของ

หอง รับรู สิทธิของ

เพ่ือน ครู และ

ผูปกครอง และรูจัก

บุคคลที่ม ี

พฤติกรรมที่ด ี

เปนผูนําและมีสวน

รวมในการกําหนด

ขอตกลงของหอง 

รับรู สิทธิของเพ่ือน 

ครู และผูปกครอง 

และรูจักบุคคลที่ม ี

พฤติกรรมที่ด ี

 

 

 



๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ซื่อสัตยสุจริต) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี



๕๓ 

 

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ     

๒. ประพฤติตรงความเปนจริงตอผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา และใจ     

๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอสังคม และโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมของผูเรียนตามระดับคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริงตอ

ตนเองท้ังทางกาย วาจา และใจ 

 

พูดปด ไมเกรงกลัวการถูก

ลงโทษ เมื่อพูดโกหก หรือทํา

ผิด 

ลอกการบาน 

ไมพูดปด เกรงกลวัการถูก
ลงโทษ เมื่อพูดโกหก หรือ
ทําผิด ไมลอกการบาน
โดยมีผูชี้แนะ 

ไมพูดปด เกรงกลัวการถูก

ลงโทษ เมื่อพูดโกหก หรือ

ทําผิด ไมลอกการบาน ได

ดวยตนเอง  

ไมพูดปด เกรงกลัวการถูก

ลงโทษ เมื่อพูดโกหก หรือ

ทําผิด ไมลอกการบาน 

และตักเตือนเพื่อนได 

๒. ประพฤติตรงความเปนจริงตอผูอ่ืน 

ท้ังทางกาย วาจา และใจ 

หยิบสิ่งของของผูอ่ืนมาเปน

ของตนโดยไมไดรับอนญุาต 

หรือเก็บของไดไมสงคืน  

ไมหยิบสิ่งของของผูอ่ืนมา

เปนของตนโดยไมไดรับ

อนุญาต และ 

เก็บของไดสงคืน  

ไมหยิบสิ่งของของผูอ่ืนมา

เปนของตนโดยไมไดรับ

อนุญาต และ 

เก็บของไดสงคืน เพราะมี

ความตระหนัก 

ไมหยิบสิ่งของของผูอ่ืนมา

เปนของตนโดยไมไดรับ

อนุญาต และเก็บของได

สงคืน เพราะมีความ

ตระหนัก และแนะนําผูอ่ืน

ใหปฏิบัติตาม 

๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอสังคม 

และโลกท้ังทางกาย วาจา และใจ 

ไมตระหนักในคณุคาของการ

ไมลอกการบาน ลอกขอสอบ 

และไมพูดความจริงตอคร ู

และผูปกครอง 

ตระหนักในคุณคาของการ

ไมลอกการบาน ลอก

ขอสอบ และพูดความจริง

ตอคร ูและผูปกครอง 

ตระหนักในคุณคาของการ

ไมลอกการบาน ลอก

ขอสอบ และพูดความจริง

ตอคร ูและผูปกครองดวย

ความเต็มใจ 

ตระหนักในคุณคาของการ

ไมลอกการบาน ลอก

ขอสอบ และพูดความจริง

ตอคร ูและผูปกครองดวย

ความเต็มใจและแนะนํา

ผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม 

 

 



๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (อยูอยางพอเพียง) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 



๕๕ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม     

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ 

มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

 

ไมพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

ใชของสวนตนอยาง

ฟุมเฟอย  ไมรักษา

สิง่ของที่เปนสาธารณ

สมบัติ  

 

 

พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

ใชของสวนตนอยาง

ประหยัด   

 

 

พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

ใชของสวนตนอยาง

ประหยัด และคุมคา 

และดูแลรักษา  

 

 

 

พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 

ใชของสวนตนอยาง

ประหยัด และคุมคา 

และดูแลรักษา 

รวมทั้งใชและรักษา

สิ่งของที่เปนสาธารณ

สมบัต ิ

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ด ีปรับตัว

เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

ไมเห็นแกประโยชน 

สวนรวมมากกวา 

ประโยชนสวนตน 

เห็นแกประโยชน 

สวนรวมมากกวา 

ประโยชนสวนตนโดย

มีผูอ่ืนชี้แนะ 

เห็นแกประโยชน 

สวนรวมมากกวา 

ประโยชนสวนตนได

ดวยตนเอง 

เห็นแกประโยชน 

สวนรวมมากกวา 

ประโยชนสวนตนได

ดวยตนเองและเปน

แบบอยางแกผูอ่ืนได 

 

 



๕๖ 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (มีจิตสาธารณะ) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน     

๒. รวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน สังคม     

 



๕๗ 

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็ม

ใจ ไมหวังผลตอบแทน 

 

ไมอาสาชวยงานตางๆ 

ดวยความเต็มใจ  

ไมเห็นใจผูที่ไดรับความ

เดือดรอน 

จากการไมมีสิ่งของ 

ไมรูจักแบงปนสิ่งของแก

เพ่ือนนักเรียน โดยไม

หวังผลตอบแทน 

 

อาสาชวยงานตางๆ 

ดวยความเต็มใจ โดย

ไมหวังผลตอบแทน  

 

อาสาชวยงานตางๆ 

ดวยความเต็มใจ โดย

ไมหวังผลตอบแทน  

เขาใจ และเห็นใจผูที่

ไดรับความเดือดรอน 

จากการไมมีสิ่งของ 

จําเปน เชน ดินสอ 

ไมบรรทัด 

 

อาสาชวยงานตางๆ 

ดวยความเต็มใจ โดย

ไมหวังผลตอบแทน  

เขาใจ และเห็นใจผูที่

ไดรับความเดือดรอน 

จากการไมมีสิ่งของ 

จําเปน เชน ดินสอ 

ไมบรรทัด 

รูจักแบงปนสิ่งของแก

เพ่ือนนักเรียน โดยไม

หวังผลตอบแทน 

๒. รวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียน ชุมชน สังคม 

ไมชื่นชม การปฏิบัติดี

ของเพ่ือนนักเรียนที่มี

พฤติกรรมไมทุจริต  

 

ชื่นชมการปฏิบัติดี

ของเพ่ือนนักเรียน ที่

มีพฤติกรรมไมทุจริต 

 

ชื่นชมการปฏิบัติดี

ของเพ่ือนนักเรียน ที่

มีพฤติกรรมไมทุจริต 

รวมทั้งมีสวนรวมใน

การติดตามการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ 

นักเรียนที่ไม

เหมาะสม  

สอไปในทางทุจริต  

อยางเหมาะสมกับวัย 

ชื่นชมการปฏิบัติดี

ของเพ่ือนนักเรียน ที่

มีพฤติกรรมไมทุจริต 

รวมทั้งมีสวนรวมใน

การติดตามการ

ปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ 

นักเรียนที่ไม

เหมาะสม  

สอไปในทางทุจริต  

อยางเหมาะสมกับวัย 

และกลาวตักเตือน

หรือใหขอเสนอแนะ

ได 



๕๘ 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีทักษะการจําแนก เปรียบเทียบ แยกแยะ     

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงเหตุผล คิดอยางวิจารณญาณ     

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค คิดแกปญหา     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู



๕๙ 

 

 

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมของผูเรียนตามระดับคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑. มีทักษะการจาํแนก เปรียบเทียบ 

แยกแยะ 

 

 

ไมสามารถแยกแยะ
พฤติกรรมที่ด ีไมด ีที่พบ
เห็นรอบตัว   
ซึ่งเปนพฤติกรรมนักเรียน
พบเห็นที่บานหรอืที่
โรงเรียน 

สามารถแยกแยะ
พฤติกรรมที่ด ีไมด ีที่
พบเห็นรอบตัว   
ซึ่งเปนพฤติกรรม
นักเรียนพบเห็นที่บาน
หรือที่โรงเรียน และ
สามารถยกตัวอยาง 
บุคคลที่เปนแบบอยาง
ที่ดีในโรงเรียน 
 

สามารถแยกแยะ
พฤติกรรมที่ด ีไมด ีที่
พบเห็นรอบตัว   
ซึ่งเปนพฤติกรรม
นักเรียนพบเห็นที่บาน
หรือที่โรงเรียน และ
สามารถยกตัวอยาง 
บุคคลที่เปนแบบอยาง
ที่ดีในโรงเรียนและ
ชุมชน 
 

สามารถแยกแยะ
พฤติกรรมที่ด ีไมด ีที่
พบเห็นรอบตัว   
ซึ่งเปนพฤติกรรม
นักเรียนพบเห็นที่บาน
หรือที่โรงเรียน และ
สามารถยกตัวอยาง 
บุคคลที่เปนแบบอยาง
ที่ดีในโรงเรียนและ
ชุมชน และอธิบาย
ความดีที่ปรากฏได 

๒. มีทักษะกระบวนการคิดเชิง

เหตุผล คิดอยางวิจารณญาณ 

ไมสามารถวิเคราะห 
ประโยชน โทษ ที่ตนเอง 
โรงเรียน จะไดรับจากการ
ปฏิบัต/ิไมปฏิบัต ิ

สามารถวิเคราะห 
ประโยชน โทษ          
ที่ตนเอง จะไดรับจาก
การปฏิบัต/ิไมปฏิบัต ิ
 

สามารถวิเคราะห 
ประโยชน โทษ          
ที่ตนเอง โรงเรียน จะ
ไดรับจากการปฏิบัต/ิไม
ปฏิบัต ิ
 

สามารถวิเคราะห 
ประโยชน โทษ           
ที่ตนเอง โรงเรียน และ
ชุมชน จะไดรับจากการ
ปฏิบัต/ิไมปฏิบัต ิ

๓. มีทักษะกระบวนการคิดเชิง

สรางสรรค คิดแกปญหา 

ไมสามารถตัดสินใจปฏบิัต ิ

/ไมปฏิบัติ โดยยึดม่ันใน

ความถูกตอง 

 

ตัดสินใจปฏบิัต ิ/ไม
ปฏิบัต ิโดยยึดม่ันใน
ความถูกตอง 
โดยมีผูช้ีแนะ 
 

ตัดสินใจปฏบิัต ิ/ไม
ปฏิบัต ิโดยยึดม่ันใน
ความถูกตอง 
ดวยตนเอง 
 

ตัดสินใจปฏบิัต ิ/ไม
ปฏิบัต ิโดยยึดม่ันใน
ความถูกตองดวยตนเอง
อยางสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

    



๖๐ 

 

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (มีวินัย) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม     

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสิทธิของตนเอง     

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. มีวินัยตอตนเอง ผูอ่ืน และ

สังคม 

 

ไมเห็นคุณคา 
คุณประโยชนของการ
ปฏิบัติตามขอตกลง 
ขอบังคับ กฎกติกา 
ระเบียบ และ กฎหมาย 

เห็นคุณคา 
คุณประโยชนของการ
ปฏิบัติตามขอตกลง 
ขอบังคับ กฎกติกา 
ระเบียบ และ 

เห็นคุณคา 
คุณประโยชนของการ
ปฏิบัติตามขอตกลง 
ขอบังคับ กฎกติกา 
ระเบียบ และ 

เห็นคุณคา 
คุณประโยชนของการ
ปฏิบัติตามขอตกลง 
ขอบังคับ กฎกติกา 
ระเบียบ และ 



๖๑ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

ไมปฏิบัติตามขอตกลง
ครอบครัว  
หองเรียน  
 

กฎหมายปฏิบัติตาม
ขอตกลงครอบครัว 
หองเรียน และ
ระเบียบของโรงเรียน 
โดยมีผูชี้แนะ 
 

กฎหมายปฏิบัติตาม
ขอตกลงครอบครัว 
หองเรียน และ
ระเบียบของโรงเรียน  
ไดดวยตนเอง 

กฎหมาย  
ปฏิบัติตามขอตกลง
ครอบครัว  
หองเรียน และ
ระเบียบของโรงเรียน 
เชน สงงานตรงเวลา 
และเขาเรียน ทุก
ชั่วโมง ไดดวยตนเอง
ดวยความเต็มใจ 

๒. มีความรับผิดชอบตอหนาที่

และสิทธิของตนเอง 

ไมตั้งใจเรียนและไม
ทํางานที่ไดรับ
มอบหมาย ไมรูสิทธ ิ
และรูจักรักษาสิทธิของ
ตนเอง ไมรับผิดชอบใน
การกระทําของตน  
 

ตั้งใจเรียนและทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ รับรูสิทธ ิของ
ตนเอง รับผิดชอบใน
การกระทําของตน 
โดยมีผูชี้แนะ 
 
 

ตั้งใจเรียนและทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จ รับรูสิทธ ิของ
ตนเอง รับผิดชอบใน
การกระทําของตน ได
ดวยตนเอง 

ตั้งใจเรียนและทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายจน
สําเร็จทันเวลา 
และเปนแบบอยางได 
รับรูสิทธ ิและรูจัก
รักษาสิทธิของตนเอง 
รับผิดชอบในการ
กระทําของตนทุกคร้ัง  

๓. มีความรับผิดชอบตอชุมชน 

สังคมและ ประเทศชาต ิ

ไมมีสวนรวมในการ
พัฒนาขอตกลงของหอง  

มีสวนรวมในการ
พัฒนาขอตกลงของ
หอง เมื่อมีเพ่ือน
ชักชวนชี้แนะ 
 

มีสวนรวมในการ

พัฒนาขอตกลงของ

หองดวยตนเอง รับรู 

และเคารพสิทธิของ

เพ่ือน ครู และ

ผูปกครอง 

 

มีสวนรวมในการ

พัฒนาขอตกลงของ

หอง ดวยตนเองและ

เต็มใจ รับรู และ

เคารพสิทธิของเพ่ือน 

ครู และผูปกครอง 

รวมทั้งนําตัวอยาง
พฤติกรรมที่ด ีของ
บุคคลตัวอยาง 
บางสวนไปประพฤต ิ 
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (ซื่อสัตยสุจริต) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 



๖๒ 

 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา และใจ     

๒. ประพฤติตรงความเปนจริงตอผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา และใจ     

๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอสังคม และโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ประพฤติตรงความเปนจริง

ตอตนเองทั้งทางกาย วาจา และ

ใจ 

 

พูดปด ไมใหขอมูลที่
เปนจริง  

ไมพูดปด ใหขอมูลที่
เปนจริง โดยมีผูชี้แนะ 
 

ไมพูดปด ใหขอมูลที่
เปนจริงไดดวยตนเอง 
 
 

ไมพูดปด ใหขอมูลที่
เปนจริง ทุกคร้ัง 
และภาคภูมิใจเมื่อพูด
จริง ปฏิบัติถูกตอง 
และไดรับคําชม  

๒. ประพฤติตรงความเปนจริงตอ

ผูอ่ืน ทั้งทางกาย วาจา และใจ 

ลอกการบาน และลอก
ขอสอบ นําเอาสิ่งของ
ของผูอ่ืนมาเปนของตน 
ยืมสิ่งของผูอ่ืน ไปแลว
ไมสงคืน หรือเอาเปรียบ
ผูอ่ืนเปนประจํา  

ไมลอกการบาน ไม
เอาสิ่งของของผูอ่ืน
มาเปนของตน ยืม
สิ่งของผูอ่ืน ไปแลว
สงคืน  

ไมลอกการบาน ไม
เอาสิง่ของของผูอ่ืน
มาเปนของตน ยืม
สิ่งของผูอ่ืน ไปแลว
สงคืน และไมเอา
เปรียบผูอ่ืน  

ไมลอกการบาน ไม
เอาสิ่งของของผูอ่ืน
มาเปนของตน ยืม
สิ่งของผูอ่ืน ไปแลว
สงคืน และไมเอา
เปรียบผูอ่ืนและเปน



๖๓ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

แบบอยางแกเพ่ือนได  
๓. ประพฤติตรงความเปนจริงตอ

สังคม และโลกทัง้ทางกาย วาจา 

และใจ 

ไมพูดความจริง หรือให
ขอมูลที่ไมเปนจริงกับ 
ครู ผูปกครอง และ
เพ่ือน 

พูดความจริง หรือให
ขอมูลที่เปนจริงกับ 
ครู 

พูดความจริง หรือให
ขอมูลที่เปนจริงกับ 
ครู ผูปกครอง 

พูดความจริง หรือให
ขอมูลที่เปนจริงกับ 
ครู ผูปกครอง และ
เพ่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (อยูอยางพอเพียง) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 



๖๔ 

 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม     

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวช้ีวัด 
พฤติกรรมของผูเรียนตามระดับคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) 

๑. ดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มี

เหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม 

 

ไมเห็นคุณคาของที่มีอยู 
ใชจายอยางฟุมเฟอย  
 

ใชทรัพยากร และ
ทรัพยสินของตนเอง 
อยางประหยัด คุมคา  
 
 
 
 

ใชทรัพยากร และ
ทรัพยสินทัง้ของตนเอง 
และของสวนรวม อยาง
ประหยัด คุมคา  
 

ใชทรัพยากร และ
ทรัพยสินตาง ทั้งของ
ตนเอง และของ
สวนรวม อยางประหยัด 
คุมคา และเก็บรักษา
เพื่อใชประโยชนใน
โอกาสตอไป  

๒. มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อ

อยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

เอาเปรียบผูอื่น และทําให
ผูอื่นเดือดรอน  
ไมมีการวางแผน และไม
ปฏิบัติตนใหถูกตอง 
เหมาะสม 

ไมเอาเปรียบผูอื่น และ
ไมทําใหผูอื่นเดือนรอน 
พรอมใหอภัยเม่ือผูอื่น
ทาผิดพลาดและมีความ
สานึกตอการกระทาน้ัน 
ๆ อยางจรงิใจ  
มีการวางแผน และ
ปฏิบัติตนใหถูกตอง 
เหมาะสม 
 

ไมเอาเปรียบผูอื่น และ
ไมทําใหผูอื่นเดือนรอน 
พรอมใหอภัยเม่ือผูอื่น
ทําผิดพลาด  
มีการวางแผน และ
ปฏิบัติตนใหถูกตอง 
เหมาะสม อยาง
รอบคอบ  มีเหตุผล 

ไมเอาเปรียบผูอื่น และไม
ทําใหผูอื่นเดอืนรอน 
พรอมใหอภัยเม่ือผูอื่นทาํ
ผิดพลาดและมีความสาํนึก
ตอการกระทําน้ัน  ๆอยาง
จริงใจ  
มีการวางแผน และ
ปฏบิัติตนใหถูกตอง 
เหมาะสม อยางรอบคอบ  
มีเหตุผล  
เปนแบบอยางได 

 



๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

    

แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต (มีจิตสาธารณะ) ระดับประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ 

โรงเรียนบานโคกสวาง โรงเรียนสุจริตตนแบบ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ 

ช่ือ – สกลุ ................................................... ช้ัน ......................... ปการศึกษา......................... 

 

คําช้ีแจง ใหพิจารณารายการประเมิน หรือพฤติกรรมตอไปน้ี แลวใหระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน

ตามความเปนจริง 

  ระดับคะแนน ๓ หมายถึง ดีเยี่ยม 

  ระดับคะแนน ๒ หมายถึง ด ี

  ระดับคะแนน ๑ หมายถึง ผาน 

  ระดับคะแนน ๐ หมายถึง ไมผาน 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 



๖๖ 

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ ไมหวังผลตอบแทน     

๒. รวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน สังคม     

 

ลงชื่อผูประเมิน .................................................................. 

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

สถานภาพของผูประเมิน   ตนเอง  เพื่อน    พอแม / ผูปกครอง  คร ู

เกณฑการประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

๑. ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็ม

ใจ ไมหวังผลตอบแทน 

 

ไมชวยเหลือผูอ่ืน  
ไมเขาใจ ไมเห็นใจผูที่
ไดรับความเดือดรอน
จากการไมมีสิ่งของ
จําเปน เชน ดินสอ ไม
บรรทัด 
ไมแบงปน และไมรวม
แบงปนสิ่งของแกเพ่ือน
นักเรียน  
 
 
 
 

ชวยเหลือผูอ่ืน ดวย
ความเต็มใจ  
เขาใจ เห็นใจผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
การไมมีสิ่งของจําเปน 
เชน ดินสอ ไมบรรทัด 
รูจักแบงปน และรวม
แบงปนสิ่งของแก
เพ่ือนนักเรียน เมือ่มีผู
ชี้แนะ 
 

ชวยเหลือผูอ่ืน ดวย
ความเต็มใจ และโดย
ไมหวังผลตอบแทน  
เขาใจ เห็นใจผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
การไมมีสิ่งของจําเปน 
เชน ดินสอ ไมบรรทัด 
และใหความ
ชวยเหลือ รูจัก
แบงปน และรวม
แบงปนสิ่งของแก
เพ่ือนนักเรียน ดวย
ตนเอง 
 

ชวยเหลือผูอ่ืน ดวย
ความเต็มใจ และโดย
ไมหวังผลตอบแทน 
และชักชวนผูอ่ืนให
รวมปฏิบัต ิ 
เขาใจ เห็นใจผูที่ไดรับ
ความเดือดรอนจาก
การไมมีสิ่งของจาเปน 
เชน ดินสอ ไมบรรทัด 
และใหความ
ชวยเหลือดวยความ
เต็มใจ รูจักแบงปน 
และรวมแบงปน
สิ่งของแกเพ่ือน
นักเรียน ดวยตนเอง
โดยไมหวงั
ผลตอบแทน  
 

๒. รวมกิจกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียน ชุมชน สังคม 

ไมรวมกิจกรรม ชื่นชม 
และเผยแพรความดีของ
เพ่ือนนักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไมทุจริต  
ไมมีสวนรวมในการ
ติดตามการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ

ชื่นชมความดีของ
เพ่ือนนักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไมทุจริต  
และมีสวนรวมในการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ

ชื่นชม และเผยแพร
ความดีของเพ่ือน
นักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไมทุจริต  
และมีสวนรวมในการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของ

ชื่นชม และเผยแพร
ความดีของเพ่ือน
นักเรียน ที่มี
พฤติกรรมไมทุจริต 
และนําไปเปน
แนวทางในการปฏิบัติ
ตน และมีสวนรวมใน



๖๗ 

 

ตัวชี้วดั 
พฤตกิรรมของผูเรียนตามระดบัคุณภาพ 

ไมผาน (๐) ผาน (๑) ด ี(๒) ดีเย่ียม (๓) 

นักเรียนที่ไมเหมาะสม 
สอไปในทางทุจริต  
 

นักเรียนที่ไม
เหมาะสม สอไป
ในทางทุจริต โดยมี
ผูอ่ืนชี้แนะ 
 

คณะกรรมการ
นักเรียนที่ไม
เหมาะสม สอไป
ในทางทุจริต  
 

การติดตามการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
นักเรียนที่ไม
เหมาะสม สอไป
ในทางทุจริต  
อยางเหมาะสม         
กับวยั 

 

 

คณะผูจัดทํา 
 

๑.) เด็กหญิงมลฑริา  เพชรอเุทน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๖ 

๒.) เด็กหญิงปราณวรรณ  สดช่ืน ช้ันประถมศึกษาปที่ ๕ 

๓.) เด็กชายศักด์ิพล  วงคคําหลา   ช้ันประถมศึกษาปที่ ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

 
 
 
 
 

เอกสารอางอิง 
 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสํานักงานพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. [เอกสารเผยแพร]. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2550.   

 คูมือคายคุณธรรมนําความรูสูสังคมสมานฉันท.  กรุงเทพ :  กระทรวงศึกษาธิการ. 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเขาถึงจาก http://inno.obec.go.th/project/bud/                        

เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2556. 

โครงการการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเขาถึงจาก

http://www.moralproject.net เขาถึงเมื่อ 25 ตุลาคม 2556. 

นายวีระศักด์ิ  คําลาน. 

คูมือการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต). 

โรงเรียนบานโคกสวาง.๒๕๕๖ 

 

 


