
 
 
 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

“โรงเรียนสุจริต”  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

 
ประจำปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณญากร ฤทธิ์เดช 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญา้ กาญจนบุรี 
อำเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญา้ กาญจนบุร ี
ที่..............                                                       วันท่ี  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง      รายงานผลการปฏบิัติงาน/โครงการ เสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุี 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรนิทร์ลาดหญา้ กาญจนบุร ี
สิ่งที่แนบมา  1.  แบบประเมนิโครงการ/กิจกรรม 
       2.  รายงานผลการปฏิบตัิงาน/โครงการ  

     ตามท่ีกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในโครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรยีนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กิจกรรมได้ดำเนินการ ตั้งแต่
17 เดือนพฤษภาคม จนถึง 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญ้า กาญจนบรุี  
 บัดน้ีได้ดำเนินการสรุปและวเิคราะห์ผลการดำเนินงานเสรจ็สิ้นแล้ว จงึขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว 
โดยมีเอกสารแสดงรายละเอยีดท่ีแนบมาน้ี 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ        

   ลงชื่อ ................................................... 
        ( นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช)  
                                   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ความคิดเห็นหัวหนา้กลุ่มนโยบายและแผน 
❑ ส่งตามกำหนด ❑   เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม   
   ❑   ไม่เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรมโครงการ เพราะ.............................. 

                                        
                        ลงชื่อ................................................. 

                                                       (นายจรัญ  มูลจันทร์)   
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน                                                                                                                                                    

......../.........../............... 
ข้อเสนอแนะ/ขอ้คิดเหน็ผู้อำนวยการโรงเรียน 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................................................
. 

                                                                                            
(นางวชิญาณี  บุญทวี)   

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี



คำนำ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”  โรงเรียนเทพศิรินทร์
ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ท่ี
พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพ และ คุณภาพชีวิตส่วนตนสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด
และ มีความ เป็นประชาธิปไตย มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะ  พื้นฐานสำหรับ
การประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่นขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพื่อเป็น
สมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชนสังคมไทย และสังคม โลก โดยดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและ ความต้องการ การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การนิเทศ
ติดตามผล และประเมินโครงการ เพื่อนำผลการประเมินโครงการไปใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และ เป็นระบบ ผล
การดำเนินงานช่วยให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม  คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต อันได้แก่ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ ขอขอบคุณ
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินโครงการทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ  ดำเนินงานตามโครงการและประเมิน
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ทำให้ การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งประโยชน์
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน บ้านม่วงยาย และผู้เก่ียวข้อง สำหรับใช้ในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

 
 
 
 

นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช            
               ผู้รับผิดชอบโครงการ



 
 
 

แบบประเมินผลการปฏบิัติงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ 2564 
ฝ่าย / กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน 

 
1. ชื่องาน/โครงการ    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” โรงเรยีน

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
เป็นโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร ปี 2564 
สอดคลอ้งกับเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานท่ี 1 ตัวบ่งชี้ที ่1.1.2, 1.1.6, 1.2.1 – 1.2.4 
มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งชี้ที ่2.3 และ มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งชี้ที ่3.1         
     การปฏิบัติงาน/โครงการ 

      (  √  )   ดำเนินการเสร็จแล้ว     (    )   อยู่ระหว่างดำเนินการ      (    )   ยังไม่ได้ดำเนินการ  
2.    ระยะเวลาดำเนินการ  
     3.1 ตามแผนฯ      พฤษภาคม - กันยายน 2565 
           3.2 ปฏิบัติจริง     17 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 ตามแผนฯ 
           3.1.1 ด้านปริมาณ 

1) โรงเรียนจัดอบรมคณะอนกุรรมการ ป.ป.ช สพฐ. จำนวน 35 คนและคณะอนุกรรมการ 
ป.ป.ช สพฐ.ชุมชน จำนวน 35 คน ครู 10 คน 

2) โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โดยมีนักเรียนป.ป.ช สพฐ.และ
นักเรียนแกนนำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญา้ กาญจนบุรี  จำนวน 60 คน ครู 25 คน เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

3) นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี จำนวน 35 คน สมารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ทุกคนได้ทำกิจกรรมสมุดบันทึกความดี DSL-
Stars 

5) ครู บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรูค้วามเข้าใจแนวทางการดำเนนิงานโรงเรียน
สุจริต 

 3.1.2 ด้านคุณภาพ 
1) คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ส.พ.ฐ. ชุมชน มีความรู้  

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
2)  นักเรียนแกนนำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท่ีอบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 

สามารถนำความรูเ้รือ่งโรงเรยีนสุจริตไปขยายผลให้แก่เพือ่นรว่มชั้นเรียนและเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับเพือ่นได้ 
3) นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี สามารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทไดด้้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 

4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีคุณลักษณะตามหลักการทำความดี DSL-Stars 

5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ โดยปลูกฝังให้
นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



3.2 ปฏิบัติจริง 
 3.1 ตามแผนฯ 
           3.1.1 ด้านปริมาณ 

1) โรงเรียนจัดอบรมคณะอนกุรรมการ ป.ป.ช สพฐ. จำนวน 35 คนและคณะอนุกรรมการ 
ป.ป.ช สพฐ.ชุมชน จำนวน 35 คน ครู 10 คน 

2) โรงเรียนจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” โดยมีนักเรียนป.ป.ช สพฐ.และ
นักเรียนแกนนำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญา้ กาญจนบุรี  จำนวน 60 คน ครู 25 คน เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

3) นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี จำนวน 35 คน สมารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทได้
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  ทุกคนได้ทำกิจกรรมสมุดบันทึกความดี DSL-
Stars 

5) ครู บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคนในโรงเรียนมีความรูค้วามเข้าใจแนวทางการดำเนนิงานโรงเรียน
สุจริต 

 3.1.2 ด้านคุณภาพ 
1) คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. และคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.ส.พ.ฐ. ชุมชน มีความรู้  

ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
2)  นักเรียนแกนนำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ท่ีอบรม “ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 

สามารถนำความรูเ้รือ่งโรงเรยีนสุจริตไปขยายผลให้แก่เพือ่นรว่มชั้นเรียนและเป็นตวัอย่างท่ีดีให้กับเพือ่นได้ 
3) นักเรียนคณะทำงานกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี สามารถดำเนินกิจกรรมของบริษัทไดด้้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 

4) นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  มีคุณลักษณะตามหลักการทำความดี DSL-Stars 

5) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ โดยปลูกฝังให้
นักเรียนมีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต 

4. งบประมาณ     ตามแผน   40,000 บาท    ใช้จริง   40,000 บาท   เหลือ..........0............บาท 



5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ 
ดีมาก    เมื่อประเมินแลว้อยูใ่นระดับต้ังแต่ 90% ข้ึนไป   
ดี    เมื่อประเมินแลว้อยู่ในระดับต้ังแต่ 70% ข้ึนไป     

          พอใช้      เมื่อประเมินแลว้อยู่ในระดับ 50 – 70 % 
          ปรับปรุง  เมื่อประเมินแลว้อยู่ในระดับต่ำกว่า 50 %  
  

ข้อ
ที ่ รายการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 
ดี

มาก 
ดี 

 
พอใช้ ปรบัปรุง 

1 ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์  √   
2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/โครงการ ตามเป้าหมาย √    
3 งบประมาณในการปฏิบัติงาน/โครงการ  √   
4 ความร่วมมือของผู้รว่มงาน ในการปฏิบัติงาน/โครงการ  √   
5 ระยะเวลาในการดำเนนิงาน  √   

สรุปผลการปฏิบัติงาน ( ใช้ค่าฐานนิยม : mode) ดี 
     
     
    ลงชือ่....................................................... 
             (นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช)  

                                                          ผู้ประเมนิผลโครงการ/กิจกรรม 
 



รายงานสรปุผลการดำเนนิโครงการ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

1.  ชื่อโครงการ / กิจกรรม   โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรยีนสุจรติ” 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญา้ กาญจนบุร ี
2.  ชื่อกิจกรรม       โรงเรียนสจุริต  
3. ลักษณะโครงการ      โครงการตอ่เนือ่ง 
4. กลุ่มงานทีร่บัผิดชอบ      กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช 
6. สนองกลยุทธท์ี่              4 
7. สนองมาตรฐานที่        1 
   ตัวบ่งช้ีที่                      1.2 
8.  วัตถปุระสงค์โครงการ 

      1)  เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริตให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ครู และบุคลากร 
2)  เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำและผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู ้ความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงาน    

โครงการ 

3)  เพื่อขับเคลือ่นการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ให้นักเรยีนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย  ซ่ือสตัย์สุจริต อยู่อย่างพอเพยีงและมีจิตสาธารณะ  
 

 
9. งบประมาณที่ได้รบัอนุมัต ิ  □ ไม่มีงบประมาณ  □ มีงบประมาณ   40,000    บาท 

งบประมาณท่ีได้ใช้จริง     40,000   บาท     คงเหลือ..............0............บาท 
10. ระยะเวลาที่ดำเนินการ(วัน เดอืน ปี)  ปีการศึกษา 2564  เริ่มวันท่ี 17 พฤษภาคม - กันยายน 2565 
11. ข้ันตอนและผลการดำเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุร ี

ที ่ กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 
1 ข้ันเตรียมการ 

- ประชุมปรึกษาหารอืคุณครูเก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 
ดี 

2 ข้ันดำเนินการ 
- ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเรียนรูว้ัฒนธรรมเทพศิรินทร์ 
ตามกำหนดการ 

 
ดี 

3 ข้ันติดตามและประเมินผล 
- ประเมินผลจากแบบสอบถาม 
- ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรม 
- รายงานผลระหว่างดำเนินงานและสิ้นสุดการดำเนินงาน 
- รายงานโครงการฝ่ายบริหารและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ดี 



ผลการดำเนนิการ 
  1. ผลการประเมนิกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 

1.1 จำนวนผูเ้ข้ารว่มกิจกรรม(สถานภาพ/จำนวน/กลุ่มเปา้หมาย) 
• จำนวนเป้าหมาย           963 คน 
• จำนวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด  963 คน   

แบ่งเป็น 
- นักเรียน     911 คน 
- ครู       52 

1.2  การใช้ทรัพยากร (คน เงนิ เครื่องมือ สือ่  อุปกรณ)์และการเตรียมการดำเนนิงาน 
ลำดับ หัวข้อการประเมิน 

ตามตวัชีว้ัดความสำเร็จ 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1 การเตรียมการดำเนินงาน/โครงการ  √    
2 ความพอใจในผลสำเร็จผลของการปฏิบัติงาน/

โครงการ ตามเป้าหมาย 
 √    

3 เงินงบประมาณในการปฏิบัตงิาน/โครงการ  √    
4 บุคลากรให้ความรว่มมือในการปฏิบัติงาน/โครงการ  √    
5 เครื่องมอื สื่อ วสัดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน  √    
6 ระยะเวลาในการดำเนนิงาน  √    

 
2. ผลการดำเนนิงานตามตวัช้ีวดัความสำเร็จของโครงการ 

การดำเนินงานตามโครงการ วัดประเมินผลตามตัวชี้วัดความสำเรจ็ของโครงการซึ่งไดจ้ากแบบสอบถาม มีดังนี้ 
     2.1 จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน  นักเรียน   450   คน     ครู  45  คน     บุคคลทั่วไป   5   คน 
 สรุปแบบประเมินความพงึพอใจในการดำเนินงาน / โครงการ  

ชื่องาน / โครงการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
โรงเรียนเทพศิรินทรล์าดหญา้ กาญจนบุรี  
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
คำชี้แจง โปรดใสเ่ครื่องหมาย (/ ) ตามรายการท่ีเป็นจริงหรือเหน็ว่าเหมาะสม  
เกณฑ์การประเมิน  

ระดับ 1 หมายถึง ปรับปรุง ประเมินผลอยูใ่นระดับต่ำกวา่ 40 %  
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้ ประเมินผลอยู่ในระดับ 40 -59 %  
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 -79 %  
ระดับ 4 หมายถึง ดี ประเมินผลอยูใ่นระดับสูงกวา่ 80 -89 %  
ระดับ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม ประเมินผลอยูใ่นระดับสูงกว่า 90 % 
 
 
 

  



รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1. ด้านทรัพยากรทีใ่ช้ 
1.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 360 40 100 - - 
1.2 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำเนินการจริง 440 60 - - - 
1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน /โครงการ 440 60 - - - 
1.4 ปริมาณวัสดอุุปกรณเ์พียงพอสำหรับการดำเนินงาน/โครงการ 420 40 40 - - 
1.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีใช้ในการดำเนินงาน/ โครงการ 420 160 20 - - 

รวม 2,080 360 160 - - 
เฉลี่ย 95.20 

2. ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกระบวนการ 
2.1 โครงการมีการดำเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดำเนินโครงการ 460 40 - - - 
2.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมและข้ันตอนวธิีการดำเนนิโครงการ 440 60 - - - 
2.3 ข้ันตอนและวธิีการในการดำเนินโครงการสามารถส่งผลให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ได้ตามวัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย เชิง
คุณภาพ 

440 60 - - - 

2.4 ข้ันตอนและวธิีการดำเนนิโครงการมีการส่งเสริมการมสี่วนรว่มระหวา่ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ /วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

460 40 - - - 

รวม 1,800 200 - - - 
เฉลี่ย 97.60 

3. ประเมินผลการดำเนินงาน 
3.1 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไวม้ากน้อยเพียงใด 460 40 - - - 
3.2 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้มากน้อย
เพียงใด 

440 60 - - - 

3.3 ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายเชิงปริมาณที่กำหนดไว้มากน้อย
เพียงใด 

420 40 40 - - 

รวม 1,320 140 40 - - 
เฉลี่ย 95.2 

รวมคะแนนทุกด้าน 5,100 700 200 - - 
ค่าเฉล่ีย 4.8 
ร้อยละ 96.00 

 
     2.2  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ต้องการให้มีการจัดโครงการแบบนี้อีก คิดเป็นร้อยละ ……100…… ของผู้ทำแบบประเมินท้ังหมด 
 
   



ผลการดำเนนิงานตามตวัช้ีวดัความสำเร็จของโครงการ 
จากการดำเนินการตามโครงการ ผลปรากฏว่าประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดูจากผล

การประเมินกิจกรรม อยู่ในระดับ ดี    
 
 สรุปผลการประเมนิผลโครงการ 
 ผลการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต หลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านคะแนน เฉลี่ย 4.80 ผล
การประเมินอยู่ในระดับการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 96.00 เกณฑ์การ ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
และมีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้คือ ด้านทรัพยากรที่ใช้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผล การประเมินอยู่ในระดับการดำเนินงาน
เป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.20 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ด้านประเมินกระบวนการดำเนินงานตาม
กระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลการประเมินอยู่ในระดับ การดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.60 
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านประเมินผล การดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลการประเมินอยู่ในระดับการ
ดำเนินงานเป็นท่ีน่าพึงพอใจ คิดเป็นร้อย ละ 95.20 เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
  
 
 
 
             ลงชื่อ............... ......................................ผูร้ายงาน 
                    ( นางสาววรรณญากร  ฤทธิ์เดช ) 
                          ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรุี 
                วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ก 
หลักฐานประกอบการรายงาน 

1.1   โครงการ 
1.2  เอกสารประกอบอื่นๆ 

- คำสั่ง 
- สรุปการจัดกิจกรรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
  

ภาคผนวก  ข 
ภาพประกอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2564 



ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผู้บริหารและครูแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 



ภาพกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“โรงเรียนสุจริต” โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2564 
 
 

ภาพผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน 
แสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 


