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แบบรายงานผลการด าเนนิงาน 
โรงเรียนสุจรติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

โรงเรียนฝางชนปูถัมภ์ สหวิทยาเขต อ่างขาง 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๓๔ 

 
 
๑.ที่มาและความส าคัญ 
 การทุจริตคอรัปช่ัน หรือการโกง เป็นส่ิงท่ีสังคมไทยมองว่าเป็นปัญหาและต้องได้รับการแก้ไข แต่แก้ไข
ได้ยากเนื่องจากคนในสังคมไทย มักมองว่า การทุจริตสามารถกระท าได้ในกรณีเล็กน้อย เป็นเรื่องปกติ มองว่า
เป็นค่านายหน้าหรือค่าเสียเวลา ค่าด าเนินการ และไม่ควรทุจริตในปริมาณมาก เมื่อพิจารณา ลักษณะการ
ทุจริต พบว่า การทุริตเพียงเล็กน้อยเป็นวิธีคิดท่ีถูกปลูกฝังและพบได้ในทุกระดับ ทุกองค์กร ทุกอาชีพ 
กลายเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งในสังคมไทย และพบได้ต้ังแต่วัยเรียนเป็นต้นไป การจะปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้อง
จึงควรจะเริ่มท่ีครอบครัว การศึกษา เพื่อเป็นการวางรากฐานและปลูกฝังวิธีคิดท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับโครงการ
โรงเรียนสุจริต ได้มีแนวคิดท่ีจะปลูกฝังค่านิยมการประพฤติด้วยความสุจริตให้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียน และ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ มีความต้องการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียน จึงได้ด าเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น 
 
๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑.เพื่อให้นักเรียนรู้จัก วิเคราะห์ ปฏิบัติตนด้วยความสุจริตได้ 
๒.เพื่อใหน้ักเรียนเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างความสุจริตให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 

 
๓.เป้าหมาย 
 ๓.๑เป้าหมายด้านการบริหาร 

ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกระดับช้ันมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน และร่วมมือกันระหว่างฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน 

 ๓.๒เป้าหมายด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสุจริตในโรงเรียน 
ครูมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาท้ังในกลุ่มสาระและข้ามสาระได้อย่างเหมาะสม 

 
๔.วิธีการด าเนินการ 

๑.รับนโยบายจากผู้บริหาร ศึกษารูปแบบและเป้าประสงค์ของโครงการ 
๒.นัดประชุมหารือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อออกแบบวิธีการด าเนินโครงการให้มีความสอดคล้องเหมาะสม

จัดให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจ าระดับช้ันเป็นแกนน าในการจัดการ
เนื้อหา มีลักษณะเป็นการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในคาบวิชาจริยธรรมของแต่ละละดับช้ัน และลง
สู่การปฏิบัติของนักเรียนท้ังโรงเรียน 

ระดับชั้น วัน เวลา ที่ด าเนินกิจกรรม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ วันจันทร์ 12.30 น.- 13.`40 น. 
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มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ วันอังคาร 12.30 น.- 13.`40 น. 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ วันศุกร์ 12.30 น.- 13.`40 น. 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันอังคาร 13.40 น.- 14.30 น. 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ วันศุกร์ 13.40 น.- 14.30 น. 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ วันพุธ 13.40 น.- 14.30 น. 

 
๓.ประสานงานกับระดับช้ันและครูผู้สอนในคาบจริยธรรม เพื่อท าความเข้าใจก่อนด าเนินโครงการ 

โดยก าหนดหัวข้อท่ีจะให้ความรู้และให้ครูแต่ละละดับช้ันออกแบบวิธีการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 
๔.ด าเนินโครงการในคาบจริยธรรมของแต่ละระดับช้ัน เป็นเวลา ๕ สัปดาห ์
 

สัปดาห์ ระยะเวลา 
๑ ๓ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๒ ๑๐ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๓ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๔ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๕ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  
๕.งบประมาณที่ใช้ 
 ๔,๐๐๐ บาท 
 
๖.กิจกรรมที่ท า 

ระดับชั้น กิจกรรม 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้บทบาทสมมติ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้วิธีการบรรยาย 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้บทบาทสมมติ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ความรู้เรื่องการต้านทุจริต โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

 
๗.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจในการต่อต้านการ
ทุจริตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
๘.สรุปผลที่ได้จากการด าเนินงาน 

๘.๑งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 
  ๔,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒เป้าหมายที่ปฏิบัติได้จริง 
  ระดับช้ันทุกระดับ มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม บูรณาการเนื้อหาให้มีความเหมาะสม 
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กับลักษณะของผู้เรียน 
  นักเรียน จ านวน ๑,๖๕๕ คน มีความรู้ และส่งเสริมกิจกรรมท่ีต่อต้านการทุจริตในโรงเรียนได้
อย่างถกต้องเหมาะสม 

๘.๓สาระกิจกรรมการด าเนินการ 
๑.แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน-ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้ง 
๓.รู้จักความหมายของค าว่าโกง 
๔.อาชีพสุจริต 
๕.รณรงค์เข้าคิวเพื่อซื้ออาหาร 
 

๘.๔ผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 
  นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกถึงความเข้าใจในการ
ต่อต้านการทุจริตได้อย่างเหมาะสม คือ  
 
 

๘.๕ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต้านทุจริต สามารถวิเคราะห์ ปฏิบัติตนด้วยความสุจริตได้  

โดยมีค่าเฉลียรวมคิดเป็น ๓.๖๘ อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมาก 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๒๑ ๐.๕๘ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๗๑ ๐.๖๑ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๓.๗๑ ๐.๘๓ มาก 
๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๕๗ ๐.๘๕ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๓.๒๙ ๐.๖๑ มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕๐ ๐.๗๐ มาก 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๔๘ ๐.๗๗ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๕๖ ๐.๗๕ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๓.๕๘ ๐.๗๖ มาก 
๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๖๔ ๐.๗๔ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๓.๘๙ ๐.๗๔ มาก 
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 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๖๓ ๐.๗๕ มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๖๘ ๐.๘๐ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๖๑ ๐.๘๕ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๓.๖๘ ๐.๘๒ มาก 
๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๕๕ ๐.๘๒ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๓.๕๕ ๐.๙๐ มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๖๑ ๐.๘๔ มาก 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๖๑ ๗๒.๑๗ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๒๗ ๖๙.๕๖ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๓.๖๐ ๗๓.๔๖ มาก 
๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๖๓ ๗๒.๕๔ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๔.๑๘ ๘๓.๖๗ มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๖๖ ๗๔.๒๘ มาก 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๙๔ ๐.๘๗ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๗๒ ๐.๗๖ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๓.๙๙ ๐.๘๐ มาก 
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๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๙๔ ๐.๗๙ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๓.๕๒ ๑.๐๐ มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๘๒ ๐.๘๔ มาก 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
ท่ีมีต่อโครงการโรงเรียนสุจริต ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ข้อ รายการ เฉลี่ย S.D. แปลผล 
๑ นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมต้านทุจริตศึกษา ๓.๘๒ ๗๖.๓๒ มาก 
๒ นักเรียนสามารถแยกแยะพฤติกรรมท่ีเป็นความประพฤติสุจริตได้ ๓.๖๘ ๗๓.๖๐ มาก 
๓ นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน ๔.๐๒ ๘๐.๔๑ มาก 
๔ ครูมีเทคนิคในการสอน อธิบายได้อย่างชัดเจน ๓.๘๔ ๗๖.๗๓ มาก 
๕ การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของนักเรียน ๓.๙๖ ๗๙.๑๓ มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๘๖ ๗๗.๒๔ มาก 
 

 
 

๒.นักเรียนเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรมท่ีสร้างความสุจริตให้เกิดขึ้นในโรงเรียน โดยมีการรณรงค์
ให้เข้าคิวเพื่อซื้ออาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีสามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนรู้จักการอดทน รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีการ
น าไปปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

แผนภูมิเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดโครงการโรงเรียนสุจริต
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๙.ภาพประกอบการด าเนินงาน 

การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการต้านทุจริต 
การให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการต้านทุจริต โดยจัดในคาบเรียนจริยธรรมของแต่ละระดับช้ัน 
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จุดยืนเข้าคิวรอซื้ออาหาร เป็นวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาการไม่ต่อแถวเพื่อซื้ออาหาร  
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โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
 
 
 

การจัดกิจกรรมเลือกตั้ง โดยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
จ าลองรูปแบบการใช้สิทธิ รักษาสิทธิ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
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กิจกรรมหลากความหมายของค าว่า “โกง” 
นักเรียนร่วมกนัระดม หาค าท่ีมีความหมายเหมือนค าว่าโกง 
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กิจกรรมอาชีพสุจริต 
นักเรียนระบุช่ืออาชีพท่ีทุจริตมากท่ีสุด และบุคคลต้นแบบของความซื่อสัตย์ 

ผลการส ารวจนักเรียนพบว่า อาชีพท่ีทุจริตมากท่ีสุด คือ นักการเมือง และต ารวจ  
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ส่วนบุคคลต้นแบบของความซื่อสัตย์ คือ รัชกาลท่ี ๙ และ พระพุทธเจ้า ตามล าดับ 

 
กิจกรรมแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว - ส่วนรวม 

กิจกรรมนี้ดัดแปลงมาจากแผนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริต ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๔ 
ให้นักเรียนอ่านบทความ แล้วลองระบุว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นการกระท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว – ส่วนรวม 

เช่น การน าทรัพย์สินของโรงเรียนไปใช้ การปิดไฟปิดพัดลม 
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