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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี ่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 



หลกัการและเหตุผล 
  การทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาที่มีมานาน และยิ่งมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งองค์การภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้เกิดวิกฤตศรัทธา
ต่อสังคมไทยปัจจุบัน มีการตรวจสอบและเผยแพร่ให้สาธารณชนไดร้บทราบ ทำให้ประชาชนให้ความสนใจการ
ทำงานของภาครัฐมากยิ่งขึ้น 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นวาระแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ     
วันที่19 ธันวาคม 2549 โดยใช้ชื่อว่า “วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลการป้องกนัการทุจริตประพฤติ    
มิชอบในภาครัฐ” ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551-2555 ไปใช้เป็นกรอบ
ทิศทางการประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยกำหนดเพ่ิมเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบั ติราชการและการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 
  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559 นโยบายการ
บริหารจัดการที่ดีมุ่งเน้น เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบั ติงาน พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือชี้นำ การพัฒนา
หน่วยงานจาก ทุกภาคส่วน ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกันอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการคือ 
  1) สังคมไทยมีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 
  2) เครือข่ายจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3) ระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงดุลอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) สังคมรู้เท่าทัน ร่วมคิดป้องกนัการทุจริต โดยจะมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
  ยุทธศาสตร์ที ่1 : ปลูกจิตสำนึกค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 : รวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 : เสริมสร้างความแขง็แกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 : สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 



รายงานผลการความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

 การติดตามผลความก้าวหน้างาน/โครงการและงบประมาณประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
โดยกำหนดกิจกรรมและแผนผัง (Gantt Chart) การติดตามผลความก้าวหน้า ในห้วงระยะเวลาการในการดำเนิน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2565 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

โครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy  

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตราที่ ๖ 

ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นได้อย่างมีความสุข” 

ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดคุณลักษณะ     อันพึงประสงค์

ของผู้เรียนไว้ ๘ ประการ คือ ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝ่เรียนรู้  ๕. อยู่อย่าง

พอเพียง  ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี

ความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม โดยผู้เรียนทุกคนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบทของ

โรงเรียน 

ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชัน ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  

ซึ่งยังทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ แม้ประเทศไทยจะมีระบบบริหารราชการสมัยใหม่และทันสมัย แต่ปัญหา 

คอร์ร ัปชันยังคงเป็นปัญหาที ่นำไปสู ่ความยากจนและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ 

(Transparency International หรือ TI) ได ้เผยแพร่ผลการสำรวจดัชนีการร ับรู ้การทุจร ิต (Corruption 

Perceptions Index หรือ CPI) ประจำปี ๒๕๖๔ จากจำนวน ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย ได้ ๓๕ 

คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๑๑๐ ของโลก หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ ๖ 

จากทั้งหมด ๑๑ ประเทศ แม้ว่าปัจจุบันในหลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่านมาจะได้พยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้

กำหนดปัญหา คอร์รัปชั่นอยู่ในแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีการกำหนดแนว

ทางแก้ไขปัญหา คอร์รัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาคอร์รัป

ชันก็ยังไม่เกิดเป็น รูปธรรมอย่างแท้จริง 



ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ต้องมีในตัวของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพราะจะทำให้

สังคมน่าอยู่ มีความเกื้อกูล แบ่งปันกัน แต่ในปัจจุบันนี้ปัญหาการทุจริตในโรงเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับเรื่องของการโกงหรือการทุจริตในโรงเรียน ที่เห็นอย่างเด่นชัดที่สุด คงหนีไม่พ้นเรื่อง ของการสอบ เพราะ

เป็นการวัดผลที่มีความสำคัญต่อตัวผู้เรียน เช่น การเลื่อนชั้น หรือการตัดเกรด จึงมักจะมีนักเรียนบางคนหาทาง

ทุจริต เพ่ือให้ตัวเองได้คะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งการกระทำเช่นนี้นอกจากจะทำให้ตัวเองมีความผิดแล้ว ยังเป็นความเสี่ยงที่

ตัวเองอาจโดนลงโทษจากสถานศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้การคดโกงที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือ การลอกเลียนงาน

หรือการบ้าน ซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่นักเรียนมักจะปฏิบัติและหลายครั้งตัวนักเรียนเองก็ไม่คิดว่าเป็นการคดโกง ซึ่ง

การลอกเลียนงานหรือการบ้านนั้น ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการที่นักเรียนลืมทำการบ้านหรือขาดความเข้าใจในการ

ทำงานนั้น ๆ จึงจำเป็นต้องลอกงานจากเพื่อน นอกจากนี้ การบ้านที่มากจนเกินไปก็ส่งผลให้นักเรียนมีแนวโน้มที่

จะทุจริตได้ เพราะด้วยความที่ไม่มีเวลาจึงจำเป็นต้องจ้างคนอื่นทำงานให้แทนที่จะทำด้วยตัวเอง ซึ่งแม้จะเป็นการ

จ้างทำ แต่เมื่อการบ้านคืองานที่นักเรียนต้องทำด้วยตัวเอง การให้คนอื่นทำให้ก็ถือเป็นการทุจริตที่ไม่ควรเกิดขึ้น

เช่นเดียวกัน ประกอบกับในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็เอื้อประโยชน์ให้นักเรียนคัดลอกงานได้ง่ายขึ้น ด้วย

ฟังก์ชั ่นคัดลอกข้อความทำให้นักเรียนใช้ประโยชน์จากความสามารถดังกล่าวในการคัดลอกงานต่าง ๆ ซึ่งถ้า

ครูผู้สอนไม่ได้สนใจหรือใส่ใจกับข้อความที่นักเรียนส่งมา อาจจะไม่ทราบเลยว่านักเรียนกำลังคดโกงอยู่  

จากแบบสำรวจพฤติกรรมการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบของนักเรียน (นักเรียนแกนนำสำรวจ ณ วันที่ ๗-

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) พบว่า นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขร้อยละ ๗๐ เคยมีพฤติกรรมการลอกการบ้าน 

ลอกข้อสอบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายหลายสาเหตุ เช่น ความไม่เข้าใจในเนื้อหา

ของบทเรียนที่เรียนทำให้ต้องลอกการบ้านเพื่อน ปริมาณการบ้านที่เยอะจึงไม่สามารถทำการบ้านได้ทัน การขาด

ความรับผิดชอบต่อตัวของนักเรียนเอง และท่ีสำคัญคือ นักเรียนเห็นว่า การลอกการบ้าน การลอกข้อสอบเป็นเรื่อง

ปกติท่ีทำกันเป็นประจำจึงไม่ตระหนักรู้ว่าการลอกการบ้าน การลอกข้อสอบเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้

จึงเป็นสาเหตุของปัญหาการลอกการบ้านที่ตามมา และสามารถต่อยอดไปเป็นการลอกข้อสอบได้ในอนาคต 

เนื่องมาจากความไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนจึงทำให้ไม่สามารถที่จะทำข้อสอบด้วยตัวของนักเรียนเอง

ได้ และในบางสถานศึกษามีการควบคุมการสอบของนักเรียนอย่างยืดหยุ่น ปล่อยผ่าน ไม่เคร่งครัดต่อระเบียบการ

คุมการสอบ ทำให้นักเรียนเกิดความไม่เกรงกลัวต่อความผิดที่กระทำ และกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านั้นในครั้งต่อ ๆ ไป 

ส่งผลให้การทุจริตคอร์รัปชันยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัย การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่

เคยหายไปจากสังคมไทย ยิ่งเมื่อพ่อแม่แทบไม่มีเวลาเอาใจใส่อบรมดูแลบุตร การปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตย์

สุจริตจากสถาบันครอบครัวก็อาจจะลดน้อยลงไปด้วย  สถาบันการศึกษาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่อบรม

สั่งสอนปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในการ



ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต  ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ว่า "...ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน

ของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพ่ือจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมี

ชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..." เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาให้ควบคู่ไปกับการสร้างคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต จึง

เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์

และสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตแก่นักเรียนทุกระดับชั้น เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์ 

สุจริตให้แก่ประเทศชาติ สนองบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จึงได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก

ข้อสอบของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๙ และจัดทำโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy ขึ้น 

โดยใช้นวัตกรรม STRONG Model มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนบูรณาการ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและกิจกรรมสร้างสรรค์ ๕ ลักษณะ เสริมสร้างความเป็นคนดีไม่ทุจริต เพื่อส่งเสริมให้

นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดความละอายและความ

ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างฐานคิด จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของนักเรียน รวมทั้ง

เพื่อลดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันในระดับโรงเรียน คือ การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ให้มีจำนวนน้อยลง และ

เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม่ทุจริตต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้นักเรียนเกิดจิตสำนึก 

เรียนรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง ตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทุจริต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน

สังคมอย่างยั่งยืน  

๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียนรู้และเข้าใจปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชัน 

 ๒.๒ เพ่ือลดปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 ๒.๓ เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียน 

 ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้ันพ้ืนฐานในการไม่ทุจริต เสริมสร้างจิตสำนึกและมีความตระหนักใน

ประเด็นการไม่ลอกการบ้าน  ไม่ลอกข้อสอบ 



๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๓.๑ นักเรียนรู้และเข้าใจปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชัน 

 ๓.๒ สามารถลดปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ 

 ๓.๓ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการ

ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียน 

 ๓.๔ นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม่ทุจริต เกิดจิตสำนึกและเกิดความตระหนักใน

ประเด็นการไม่ลอกการบ้าน  ไม่ลอกข้อสอบ 

๔. เป้าหมายของโครงการ 

 ๔.๑ เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 ประชากร (N)   

 - นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๑ คน 

 กลุ่มตัวอย่าง (n) 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๐ คน 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗ คน 

 ๔.๒ เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcome) 

  ๔.๒.๑ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ มีความรู้และเข้าใจปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชัน 

๔.๒.๒ สามารถลดปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ โดยนักเรียน

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

๔.๒.๓ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ

ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียน 



  ๔.๒.๔ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม่ทุจริต เกิดจิตสำนึกและ

เกิดความตระหนักในประเด็นการไม่ลอกการบ้าน  ไม่ลอกข้อสอบ โดยนักเรียนร้อยละ ๙๐ ผ่านการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ในระดับดีข้ึนไป 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๐ คน 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗ คน 

๖. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

๗. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

กลุ่มนักเรียนแกนนำ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้ใช้นวัตกรรม STRONG Model เป็นกระบวนการในการ

ดำเนินโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ขั้น S : Study (การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา) 
- กลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์
สภาพปัญหาโดยใช้ SWOT Analysis ตามบริบทของนักเรียน โดยประชุมกลุ่มนักเรยีน
แกนนำและครูที่ปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนัก
ในการดำเนินโครงการ 
- ออกแบบเครื่องมือสำหรับใช้ในการสำรวจปัญหา การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบของ
นักเรียน และนำไปให้นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ,๔ ซึ ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ดำเนินการทำแบบสำรวจ 
- กลุ่มนักเรียนแกนนำดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ร่วมกันวางแผน/กำหนดปฏิทิน/จัดสรรงบประมาณ/ออกแบบการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 
- เสนอและขออนุมัติโครงการ  
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเพจ Facebook และเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วม
โครงการ 

 
๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
 
๗-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
 
๑๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ขั้น T : Teaching (การจัดการเรียนการสอน) 
- ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา) ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี No 
copy โดยนักเรียนแต่ละห้องเรียนจะดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมต่อต้านการ
ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ห้องเรียนละ ๑ โครงงาน และร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้เกิด
การผลิบานของความดีภายในโรงเรียน 

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

ขั้น R : Realistic (นำสู่การปฏิบัติจริง) 
ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอน (T : Teaching) สู่การปฏิบัติจริง 
- ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ต่อต้านการทุจริต “ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ในทุกแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -          
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 



ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ขั้นพื้นฐานในการไม่ทุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ และจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียน
อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้งในระดับ
ห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี 
No copy เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกห้องเรียนใช้กระบวนการของโครงงานคุณธรรม ใน
การร่วมกันลดและแก้ไขปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียน เพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียนโดย
มีนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องเรียนจะดำเนินการจัดทำ
โครงงานคุณธรรมต่อต้านการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ห้องเรียนละ ๑ โครงงาน และ
จะมีการจัดเวทีนำเสนอโครงงานคุณธรรมต่อต้านการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ทั้งใน
ระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
ขั้น O : Oversee (ตรวจสอบกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน) 
- กลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนงานในขั้นตอนใด 
- มีการประชุม เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใช้กระบวนการนิเทศรูปแบบ ๓D โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อการต่อยอด
พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใด ๆ ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป 
- จัดกิจกรรมตลาดนัดความดี (Open House) ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ เพ่ือ
ติดตามผลการดำเนินงาน 

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -         
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

ขั้น N : Network (สร้างภาคีเครือข่าย) 
- ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของนักเรียนแกนนำระดับห้องเรียน 
ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งโรงเรียน
เครือข่ายในเขตพื้นที่บริการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ เพ่ือลดปัญหาลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเรียน 

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -          
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

 
 

 
 



ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
ขั้น G : Goodness (เสริมสร้างความเป็นคนดีด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์) 
กลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาการลอกการบ้าน ลอก
ข้อสอบอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง โดยจัดเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ดังนี้  

๑. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำค่าย SRM Anti-corruption ผ่านระบบ
ออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันในสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน 

๒. กิจกรรมเพื่อนติวเพื่อน : ตั้งใจ ตั้งม่ัน ทำฝันให้เป็นจริง เนื่องจากสาเหตุหลัก
ที่ทำให้นักเรียนตัดสินใจลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ ก็คือการไม่เข้าใจในเนื้อหา
สาระที่ครูสอนและไม่กล้าบอกครูตรง ๆ เพราะกลัวว่าจะโดนเพื่อนล้อเลียน 
ฯลฯ ส่งผลให้นักเรียนทำการบ้าน ข้อสอบไม่ได้ ทางโครงการจึงให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการช่วยกันติวเนื้อหาสาระ/วิชาที่เพื่อน ๆ ในกลุ่มยังไม่
เข้าใจ ซึ่งเป็นการช่วยเติมเต็มความรู้ ความเข้าใจให้กับเพ่ือน ๆ   

๓. กิจกรรมลดเถอะหนูขอ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนแกนนำได้นำความเห็นของ
เพ่ือน ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไปนำเสนอต่อครูผู้สอน ในประเด็นของการสั่งงาน/
สั่งการบ้าน โดยเฉพาะในช่วงการเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ ่งครูผู ้สอนแต่ละท่านมักจะสั ่งงาน/
การบ้านพร้อม ๆ กัน ในปริมาณมาก ทำให้เพื ่อน ๆ นักเรียนไม่สามารถ
ทำงาน/การบ้านได้ทันเวลา จนนำไปสู่การลอกงาน/การบ้านต่อไป โดยกลุ่ม
นักเรียนแกนนำ ได้ขอความร่วมมือครูผู้สอนให้วางแผนการมอบหมายงานให้มี
กำหนดส่งมากขึ้น ไม่ทับซ้อนกับรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีเวลาใน
การทำงาน/การบ้านส่งมากยิ่งขึ้น และจะมีการติดตามการทำงาน/การบ้าน
จากครูผู ้สอนเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและเพื่อป้องกันการ
สะสมงานจนเกิดเป็นดินพอกหางหมูต่อไป 

๔. กิจกรรมจัดทำสื่อ Infographic รณรงค์ผ่านเพจ Facebook โดยนักเรียน
แกนนำ ได้จัดทำสื่อ Infographic ที่มีเนื้อหาสร้างความตระหนักในการไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบขึ้น แล้วนำไปแชร์ผ่านเพจ Facebook ของโครงการ 

๕. กิจกรรมแชร์ โชว์ สื่อ NO Copy On Tik Tok โดยนักเรียนแกนนำ ได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการปัญหา

 
 
๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -          
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 



ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 
การลอกการบ้าน การลอกข้อสอบ โดยจัดทำสื่อสร้างสรรค์ ต่อต้านการลอก
การบ้าน ลอกข้อสอบแล้วอัปโหลดลงแอปพลิเคชัน Tik Tok หลังจากนั้น
นักเรียนแกนนำโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy จะ
คัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด และมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะต่อไป 

     กลุ่มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนิน
กิจกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งวัดความสำเร็จของกิจกรรม โดยใช้เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
๑) แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอรัปชัน 
๒) แบบสำรวจพฤติกรรมการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบของนักเรียน 
๓) แบบประเมินการมีส ่วนร่วมและความพึงพอใจในการดำเนิน  STRONG Anti 
Corruption : SAWAT No Copy 
๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
- สรุปและรายงานผลโครงงาน 
- ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 
 
๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -          
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
๑ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘. ตัวช้ีวัดการดำเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา 
๑. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ 
ม ีความร ู ้ และเข ้ า ใจป ัญหา รวมทั้ ง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชัน 

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ สามารถ
ทำแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน ได้ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์
การผ่าน : มากกว่าร้อยละ ๖๐) 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

๒. สามารถลดปัญหาการลอกการบ้าน 
ลอกข้อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ โดย
นักเรียนผู ้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบ โดยพิจารณาจากแบบสำรวจพฤติกรรม
การลอกการบ้าน ลอกข้อสอบของนักเรียน 

๓. ครู นักเรียน ผู ้ปกครองและผู ้มีส ่วน
เกี ่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบ
ในโรงเรียน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการ
ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบในโรงเร ียน โดย
ประเมินจากแบบประเมินการมีส่วนร่วมและ
ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ STRONG 
Anti Corruption : SAWAT No Copy แ ล ะ
ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ ความดี No 
Copy 

๔. นักเร ียนร้อยละ ๙๐ เกิดคุณธรรม
จริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม่ทุจริต เกิด
จ ิตสำน ึกและเก ิดความตระหน ัก ใน
ประเด ็นการไม่ลอกการบ้าน  ไม ่ลอก
ข้อสอบ โดยผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต ในระดับ
ดีขึ้นไป 

- นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ผ่าน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้าน
ซื ่อสัตย์สุจริต ในระดับดีขึ ้นไป และผ่านการ
ประเมินการจัดการเร ียนการสอนบูรณการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 

 

 



๙. งบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑.  ค่าวิทยากรกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนำค่าย SRM 
Anti-corruption 

๑ คน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐    

๒.  ค่าของรางวัล กิจกรรมแชร์ 
โชว์ สื่อ NO Copy On Tik 
Tok 

๓ รางวัล ๑๐๐  ๓๐๐   

๓.  กิจกรรมจัดทำบอร์ด
นิทรรศการตลาดนัดความดี 
(Open House) ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ 

๕ บอร์ด ๕๐๐  ๒,๕๐๐   

รวม ๑,๒๐๐ ๒,๘๐๐   
รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นักเรียนแกนนำ 
๑๐.๑ นางสาวกมลลักษณ์ ช่วยรุ่ง 
๑๐.๒ นายสุรพงษ์ พูลสมบัติ 
๑๐.๓ นางสาวฑุลิกา เขียดสุก 
๑๐.๔ นางสาวทักษอร หนูดำ 
๑๐.๕ นางสาววนิดา คงที่ 

 
ครูที่ปรึกษาโครงการ 

นายอิทธิกร เกศรัต ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 



๑๑. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิ
มุข ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ กลุ่มนักเรียนแกนนำได้ประยุกต์ใช้ รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) 
ของสตัฟเฟิลบีม (Staflebeam. ๑๙๘๓ : ๒๖๑ อ้างถึงใน สมคิด พรมจุ้ย. ๒๕๕๐ : ๕๗-๕๘) โดยการแบ่งการ
ประเมินออกเป็น ๔ ด้าน ตามลําดับของการดําเนินงาน ตามโครงการ ๓ ระยะ ดังนี้ 

๑.  ประเมินก่อนดําเนินโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy (เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) จะดําเนินการประเมิน ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑.๑  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการ STRONG Anti 
Corruption : SAWAT No Copy เป็นการประเมินโดยสอบถามกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานและคณะครู 
เกี่ยวกับความต้องการ ความจําเป็นในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และความเป็นไปได้ 

๑.๒  การประเมินปัจจัยนําเข้า ( Input Evaluation) ของโครงการ STRONG Anti Corruption : 
SAWAT No Copy เป็นการประเมินโดยการสอบถามคณะครูเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของ
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการ 

๒.  การประเมินระหว่างดําเนินโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 
(เดือนธันวาคม ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เป็นการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process 
Evaluation) โดยการสอบถามนักเรียน ครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจ  สร้างการมีส่วนร่วม 
สอบถามนิเทศ ติดตาม และเสริมแรงเชิงบวก/หรือสร้างขวัญกำลังใจ 

๓.  การประเมินหลังสิ ้นสุดโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 
(เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เป็นการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation) โดยการสอบถาม นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ดังนี้ 

๓.๑  ความรู้และความเข้าใจปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชันของนักเรียน 
๓.๒ การลดปัญหาการลอกการบ้าน ลอกข้อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

 ๓.๓ กระบวนการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนิน โครงการ 
STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

๓.๔ นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพ้ืนฐานในการไม่ทุจริต เกิดจิตสำนึกและเกิดความตระหนักใน
ประเด็นการไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ โดยผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์สุจริต 

๓.๕  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู ้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการ
ดําเนินโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 



 
กรอบแนวคิดในการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ ระหว่างการดําเนินโครงการและเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ โดยยึดวัตถุประสงค์ในการประเมินเป็นหลัก และกําหนดตัวแปร ศึกษาลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ
หรือประเด็นศึกษาตลอดจนแนวทางการตัดสินใจเชิงประเมินดังนี้ 
 

ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ผ่านเบื้องต้น 
การ

วิเคราะห์ 
ด้านบริบท
หรือ
สภาพแวด
ล้อม
(Context) 

๑.ความต้องการจำเป็น
ในการดำเนินโครงการ 
๒.ความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ 
๓.ความสอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยงาน               
ต้นสังกัด 
๔.ความเป็นไปได้ของ
โครงการ 

-กรรมการ
สถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 
-คร ู

แบบสอบถาม X ≥๓.๕๑  
จากมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

X  
 

ปัจจัย
นำเข้า
(Input) 

๑.ความพร้อมของ
บุคลากร 
๒. ความเพียงพอของ
งบประมาณ 
๓. วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ 
๔. ความเหมาะสมของ
การบริหารจัดการ 
๕.หน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการ 

-คร ู แบบสอบถาม X ≥๓.๕๑ 
จากมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

X  
 

กระบวน 
การ
(Process) 

๑. การสื่อสารสร้างความ
เข้าใจ   
๒. สร้างการมีส่วนร่วม  

-นักเรียน 
-คร ู
-ผู้ปกครอง 

แบบสอบถาม X ≥๓.๕๑  
จากมาตราส่วน 

X  
 



ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ผ่านเบื้องต้น 
การ

วิเคราะห์ 
๓. สอบถามนิเทศ 
ติดตาม  
เสริมแรงเชิงบวก/หรือ
สร้างขวัญกำลังใจ 

ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

ผลผลิต
(Product) 

๑. ความรู้และความ
เข้าใจปัญหา รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การทุจริตคอรัปชันของ
นักเรียน 

-นักเรียน 
 

- แบบทดสอบ
วัดความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ปัญหาการ
ทุจริตคอรัป
ชัน 

นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๙๐ สามารถทำ
แบบทดสอบวัด
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชัน ได้
ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์
การผ่าน : มากกว่า
ร้อยละ ๖๐) 

ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ 

 ๒. การลดปัญหาการ
ลอกการบ้าน ลอก
ข้อสอบที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน 

-นักเรียน 
-คร ู
-ผู้ปกครอง 

แบบสำรวจ
พฤติกรรมการ
ลอกการบ้าน 
ลอกข้อสอบ
ของนักเรียน 

นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๙๐ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบ, 
X ≥๓.๕๑  
จากมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ, 

X  
 

 ๓. กระบวนการมีส่วน
ร่วมของครู นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วน

-นักเรียน 
-คร ู
-ผู้ปกครอง 

- แบบ
ประเมินการมี
ส่วนร่วมและ

- นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๙๐ มีส่วนร่วมใน

ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ, 



ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ผ่านเบื้องต้น 
การ

วิเคราะห์ 
เกี่ยวข้องในการดําเนิน 
โครงการ STRONG  
Anti Corruption : 
SAWAT No Copy 
 

ความพึงพอใจ
ในการดำเนิน
โครงการ 
STRONG 
Anti 
Corruption : 
SAWAT No 
Copy 
- แบบ
ประเมินการมี
ส่วนร่วมใน
การดำเนิน
กิจกรรม
โครงงาน
คุณธรรม ๑ 
ห้องเรียน ๑ 
ความดี No 
Copy 

การแก้ไขปัญหา
การลอกการบ้าน 
ลอกข้อสอบใน
โรงเรียน โดย
ประเมินจาก และ
ประเมินการมีส่วน
ร่วมในการดำเนิน
กิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม ๑ 
ห้องเรียน ๑ ความ
ดี No Copy, 
X ≥๓.๕๑  
จากมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

X  
 

 ๔. นักเรียนเกิดคุณธรรม
จริยธรรมขั้นพ้ืนฐานใน
การไม่ทุจริต เกิด
จิตสำนึกและเกิดความ
ตระหนักในประเด็นการ
ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบ โดยผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ด้านซื่อสัตย์
สุจริต 

-คร ู - แบบบันทึก 
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
- แบบ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอนบูรณ

≥ร้อยละ ๙๐ อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

ร้อยละ
ระดับ
คุณภาพ 



ประเด็น
ประเมิน 

ตัวช้ีวัด แหล่งข้อมูล เครื่องมือ เกณฑ์ผ่านเบื้องต้น 
การ

วิเคราะห์ 
การหลักสูตร
ต้านทุจริต
ศึกษา 

 ๕. ความพึงพอใจของ
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่มีต่อการดําเนิน
โครงการ STRONG 
Anti Corruption : 
SAWAT No Copy 

-นักเรียน 
-คร ู
-ผู้ปกครอง 
-คณะกรรม 
การสถาน 
ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม X ≥๓.๕๑ 
จากมาตราส่วน 
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

X  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมาณการค่าใช้จ่าย 

โครงการ SRM Anti-corruption : เด็ก ส.ร.ม. No Copy! 

ที ่ รายการ 
จำนวน
หน่วย 

ราคา/
หน่วย 

จำนวนเงิน (บาท) 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑.  ค่าวิทยากรกิจกรรมอบรม
นักเรียนแกนนำค่าย SRM 
Anti-corruption 

๑ คน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐    

๒.  ค่าของรางวัล กิจกรรมแชร์ 
โชว์ สื่อ NO Copy On Tik 
Tok 

๓ รางวัล ๑๐๐  ๓๐๐   

๓.  กิจกรรมจัดทำบอร์ด
นิทรรศการตลาดนัดความดี 
(Open House) ไม่ลอก
การบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ 

๕ บอร์ด ๕๐๐  ๒,๕๐๐   

รวม ๑,๒๐๐ ๒,๘๐๐   
รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท 

 

 

 


