
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบ่ี 

โครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy  

๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห1งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก<ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา

ที่ ๖ ที่ว1า “การจัดการศึกษาต<องเปKนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให<เปKนมนุษยSที ่สมบูรณSทั ้งร1างกาย จิตใจ 

สติปXญญา ความรู<และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู1ร1วมกับผู<อื่นได<อย1างมี

ความสุข” ประกอบกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได<กำหนดคุณลักษณะ     

อันพึงประสงคSของผู<เรียนไว< ๘ ประการ คือ ๑. รักชาติ ศาสนS กษัตริยS ๒. ซื่อสัตยSสุจริต ๓. มีวินัย ๔. ใฝdเรียนรู<  

๕. อยู1อย1างพอเพียง  ๖. มุ1งมั่นในการทำงาน ๗. รักความเปKนไทย ๘. มีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝXงและพัฒนา

ผู<เรียนให<เปKนผู<ที่มีความรู<คู1คุณธรรม  มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม โดยผู<เรียนทุกคนจะต<อง

ผ1านเกณฑSการประเมิน ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคSนั้น ต<องใช<ข<อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม

ตามสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียน 

ปXจจุบันปXญหาคอรSรัปชัน ถือว1าเปKนปXญหาใหญ1ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต1าง ๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย  

ซ่ึงยังทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ แม<ประเทศไทยจะมีระบบบริหารราชการสมัยใหม1และทันสมัย แต1ปXญหา 

คอรSรัปชันยังคงเปKนปXญหาที่นำไปสู1ความยากจนและเปKนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ โดยสำนักงาน

คณะกรรมการปkองกันและปราบปรามการทุจริตแห1งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว1า องคSกรเพื่อความโปร1งใสนานาชาติ 

(Transparency International หรือ TI) ได<เผยแพร1ผลการสำรวจดัชนีการรับรู <การทุจริต (Corruption 

Perceptions Index หรือ CPI) ประจำป� ๒๕๖๔ จากจำนวน ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทย ได< ๓๕ 

คะแนน อยู1ในอันดับที่ ๑๑๐ ของโลก หากเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน พบว1า ไทยอยู1อันดับท่ี 

๖ จากทั้งหมด ๑๑ ประเทศ แม<ว1าปXจจุบันในหลาย ๆ รัฐบาลท่ีผ1านมาจะได<พยายามแก<ไขปXญหาดังกล1าว โดย

ได<กำหนดปXญหา คอรSรัปชั่นอยู1ในแนวนโยบายแห1งรัฐในรัฐธรรมนูญแห1งราชอาณาจักรไทย หรือมีการกำหนด

แนวทางแก<ไขปXญหา คอรSรัปชั่นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติฉบับต1าง ๆ แต1ทั้งน้ี การแก<ไข

ปXญหาคอรSรัปชันก็ยังไม1เกิดเปKน รูปธรรมอย1างแท<จริง 

ความซื่อสัตยSสุจริตเปKนคุณธรรมอย1างหนึ่งที่ต<องมีในตัวของเยาวชนซึ่งเปKนอนาคตของชาติ เพราะจะ

ทำให<สังคมน1าอยู1 มีความเกื้อกูล แบ1งปXนกัน แต1ในปXจจุบันนี้ปXญหาการทุจริตในโรงเรียนก็ยังคงเกิดขึ้นอย1าง

ต1อเนื่อง สำหรับเรื่องของการโกงหรือการทุจริตในโรงเรียน ที่เห็นอย1างเด1นชัดที่สุด คงหนีไม1พ<นเรื่องของการ

สอบ เพราะเปKนการวัดผลที่มีความสำคัญต1อตัวผู<เรียน เช1น การเลื่อนชั้น หรือการตัดเกรด จึงมักจะมีนักเรียน

บางคนหาทางทุจริต เพื่อให<ตัวเองได<คะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งการกระทำเช1นนี้นอกจากจะทำให<ตัวเองมีความผิดแล<ว 

ยังเปKนความเส่ียงท่ีตัวเองอาจโดนลงโทษจากสถานศึกษาอีกด<วย นอกจากน้ีการคดโกงท่ีเห็นได<ชัดอีกอย1างหน่ึง

คือ การลอกเลียนงานหรือการบ<าน ซึ่งมันจะเปKนเรื่องที่นักเรียนมักจะปฏิบัติและหลายครั้งตัวนักเรียนเองก็ไม1

คิดว1าเปKนการคดโกง ซึ่งการลอกเลียนงานหรือการบ<านนั้น ส1วนใหญ1มีสาเหตุจากการที่นักเรียนลืมทำการบ<าน

หรือขาดความเข<าใจในการทำงานน้ัน ๆ จึงจำเปKนต<องลอกงานจากเพ่ือน นอกจากน้ี การบ<านท่ีมากจนเกินไปก็



ส1งผลให<นักเรียนมีแนวโน<มท่ีจะทุจริตได< เพราะด<วยความท่ีไม1มีเวลาจึงจำเปKนต<องจ<างคนอ่ืนทำงานให<แทนท่ีจะ

ทำด<วยตัวเอง ซึ่งแม<จะเปKนการจ<างทำ แต1เมื่อการบ<านคืองานที่นักเรียนต<องทำด<วยตัวเอง การให<คนอื่นทำให<ก็

ถือเปKนการทุจริตที่ไม1ควรเกิดขึ้นเช1นเดียวกัน ประกอบกับในยุคปXจจุบันเทคโนโลยีต1าง ๆ ก็เอื้อประโยชนSให<

นักเรียนคัดลอกงานได<ง1ายขึ้น ด<วยฟXงกSชั ่นคัดลอกข<อความทำให<นักเรียนใช<ประโยชนSจากความสามารถ

ดังกล1าวในการคัดลอกงานต1าง ๆ ซึ่งถ<าครูผู<สอนไม1ได<สนใจหรือใส1ใจกับข<อความที่นักเรียนส1งมา อาจจะไม1

ทราบเลยว1านักเรียนกำลังคดโกงอยู1  

จากแบบสำรวจพฤติกรรมการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบของนักเรียน (นักเรียนแกนนำสำรวจ ณ วันท่ี 

๗-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) พบว1า นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขร<อยละ ๗๐ เคยมีพฤติกรรมการลอก

การบ<าน ลอกข<อสอบอย1างต1อเนื่องเปKนประจำซึ่งปXญหาเหล1านี้เกิดขึ้นจากหลายหลายสาเหตุ เช1น ความไม1

เข<าใจในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนทำให<ต<องลอกการบ<านเพื่อน ปริมาณการบ<านที่เยอะจึงไม1สามารถทำ

การบ<านได<ทัน การขาดความรับผิดชอบต1อตัวของนักเรียนเอง และที่สำคัญคือ นักเรียนเห็นว1า การลอก

การบ<าน การลอกข<อสอบเปKนเร่ืองปกติท่ีทำกันเปKนประจำจึงไม1ตระหนักรู<ว1าการลอกการบ<าน การลอกข<อสอบ

เปKนการทุจริตอย1างหนึ่ง ปXจจัยเหล1านี้จึงเปKนสาเหตุของปXญหาการลอกการบ<านที่ตามมา และสามารถต1อยอด

ไปเปKนการลอกข<อสอบได<ในอนาคต เน่ืองมาจากความไม1เข<าใจในเน้ือหาของบทเรียนท่ีเรียนจึงทำให<ไม1สามารถ

ที่จะทำข<อสอบด<วยตัวของนักเรียนเองได< และในบางสถานศึกษามีการควบคุมการสอบของนักเรียนอย1าง

ยืดหยุ1น ปล1อยผ1าน ไม1เคร1งครัดต1อระเบียบการคุมการสอบ ทำให<นักเรียนเกิดความไม1เกรงกลัวต1อความผิดท่ี

กระทำ และกล<าที่จะทำสิ่งเหล1านั้นในครั้งต1อ ๆ ไป ส1งผลให<การทุจริตคอรSรัปชันยังคงมีอยู1อย1างต1อเนื่องแม<จะ

ผ1านมาหลายยุคหลายสมัย การทุจริตคอรSรัปชันก็ยังไม1เคยหายไปจากสังคมไทย ยิ่งเมื่อพ1อแม1แทบไม1มีเวลาเอา

ใจใส1อบรมดูแลบุตร การปลูกจิตสำนึกเรื่องความซื่อสัตยSสุจริตจากสถาบันครอบครัวก็อาจจะลดน<อยลงไปด<วย  

สถาบันการศึกษาจึงมีความจำเปKนที่จะต<องทำหน<าที่อบรมสั่งสอนปลูกฝXงคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตยS

สุจริตให<กับเยาวชน เพื่อให<เกิดความเข<าใจและเห็นคุณค1าในการปฏิบัติตนให<เปKนบุคคลซื่อสัตยSสุจริต  ดังความ

ตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน

วันเด็กแห1งชาติ ป� พ.ศ. ๒๕๓๑ ที่ว1า "...ความซื่อสัตยS สุจริตเปKนพื้นฐานของความดีทุกอย1าง เด็ก ๆ จึงต<อง

ฝ�กฝนอบรมให<เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได<เติบโตขึ้นเปKนคนดีมีประโยชนS และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง..." 

เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาให<ควบคู1ไปกับการสร<างคนดี มีความซื่อสัตยSสุจริต จึงเปKนเรื่องที่สำคัญ โดย

สำนักงานคณะกรรมการการปkองกันและปราบปรามการทุจริตแห1งชาติ ได<กำหนดยุทธศาสตรSและสร<างกลไก

การปkองกันการทุจริตพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให<สถานศึกษานำไปใช<ในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อปลูกฝXงและปkองกันการทุจริตแก1นักเรียนทุกระดับชั้น เปKนการสร<างพลเมืองที่ซื่อสัตยS สุจริตให<แก1

ประเทศชาติ สนองบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

กลุ1มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จึงได<เข<าร1วมโครงการเยาวชนไทยไม1ลอกการบ<าน ไม1

ลอกข<อสอบของสํานักงาน ป.ป.ช. ภาค ๙ และจัดทำโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No 

Copy ขึ้น โดยใช<นวัตกรรม STRONG Model มาเปKนแนวทางในการดำเนินงานร1วมกับการจัดการเรียนการ

สอนบูรณาการหลักสูตรต<านทุจริตศึกษาและกิจกรรมสร<างสรรคS ๕ ลักษณะ เสริมสร<างความเปKนคนดีไม1ทุจริต 



เพื่อส1งเสริมให<นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว1างผลประโยชนSส1วนตนและผลประโยชนSส1วนรวมได< เกิดความ

ละอายและความไม1ทนต1อการทุจริต สร<างฐานคิด จิตพอเพียงต1อต<านการทุจริตให<เกิดขึ้นเปKนพื้นฐานความคิด

ของนักเรียน รวมท้ังเพ่ือลดปXญหาการทุจริต คอรSรัปชันในระดับโรงเรียน คือ การลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ ให<

มีจำนวนน<อยลง และเพื่อสร<างคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริตต1อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

ให<นักเรียนเกิดจิตสำนึก เรียนรู<ถึงหน<าท่ีและความรับผิดชอบต1อตนเอง ตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทุจริต 

สามารถเปKนแบบอย1างที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงคSตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด และมีส1วนร1วมใน

การต1อต<านการทุจริตคอรSรัปชันในสังคมอย1างย่ังยืน  

๒. วัตถุประสงค̀ 

 ๒.๑ เพ่ือให<นักเรียนรู<และเข<าใจปXญหา รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชัน 

 ๒.๒ เพ่ือลดปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๒.๓ เพื่อให<เกิดกระบวนการมีส1วนร1วมของครู นักเรียน ผู<ปกครองและผู<มีส1วนเกี่ยวข<องในการแก<ไข

ปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน 

 ๒.๔ เพื ่อส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื ้นฐานในการไม1ทุจริต เสริมสร<างจิตสำนึกและมีความ

ตระหนักในประเด็นการไม1ลอกการบ<าน  ไม1ลอกข<อสอบ 

๓. ประโยชน̀ท่ีคาดวcาจะไดeรับ 

 ๓.๑ นักเรียนรู<และเข<าใจปXญหา รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชัน 

 ๓.๒ สามารถลดปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนได< 

 ๓.๓ เกิดกระบวนการมีส1วนร1วมของครู นักเรียน ผู<ปกครองและผู<มีส1วนเกี่ยวข<องในการแก<ไขปXญหา

การลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน 

 ๓.๔ นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริต เกิดจิตสำนึกและเกิดความตระหนักใน

ประเด็นการไม1ลอกการบ<าน  ไม1ลอกข<อสอบ 

๔. เปgาหมายของโครงการ 

 ๔.๑ เชิงปริมาณ/ผลผลิต (Output) 

 ประชากร (N)   

 - นักเรียนโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๔๑ คน 

 กลุcมตัวอยcาง (n) 

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๐ คน 

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗ คน 

 ๔.๒ เชิงคุณภาพ/ผลลัพธ̀ (Outcome) 

  ๔.๒.๑ นักเรียนผู<เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ มีความรู<และเข<าใจปXญหา รวมทั้งผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชัน 

๔.๒.๒ สามารถลดปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได< โดยนักเรียน

ผู<เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 



๔.๒.๓ ครู นักเรียน ผู<ปกครองและผู<มีส1วนเก่ียวข<องร<อยละ ๙๐ มีส1วนร1วมในการแก<ไขปXญหา

การลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน 

  ๔.๒.๔ นักเรียนร<อยละ ๙๐ เกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริต เกิดจิตสำนึก

และเกิดความตระหนักในประเด็นการไม1ลอกการบ<าน  ไม1ลอกข<อสอบ โดยนักเรียนร<อยละ ๙๐ ผ1านการ

ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS ด<านซ่ือสัตยSสุจริต ในระดับดีข้ึนไป 

๕. กลุcมเปgาหมาย 

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๑ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔๐ คน 

- นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี ๔ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๗ คน 

๖. สถานท่ีดำเนินการ 

 โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง 

๗. ข้ันตอนและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

กลุ1มนักเรียนแกนนำ โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ได<ใช<นวัตกรรม STRONG Model เปKนกระบวนการใน

การดำเนินโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

ข้ัน S : Study (การศึกษาวิเคราะห̀สภาพปtญหา) 

- กลุ1มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดำเนินการศึกษาสภาพปXญหา วิเคราะหS

สภาพปXญหาโดยใช< SWOT Analysis ตามบริบทของนักเรียน โดยประชุมกลุ1มนักเรียน

แกนนำและครูที่ปรึกษา ผ1านระบบออนไลนS เพื่อสร<างความเข<าใจ และความตระหนัก

ในการดำเนินโครงการ 

- ออกแบบเครื่องมือสำหรับใช<ในการสำรวจปXญหา การลอกการบ<าน ลอกข<อสอบของ

นักเรียน และนำไปให<นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาป�ที ่ ๑,๔ ซึ ่งเปKนกลุ1มตัวอย1าง 

ดำเนินการทำแบบสำรวจ 

 

๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 

 

๗-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

 



ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

- กลุ1มนักเรียนแกนนำดำเนินการวิเคราะหSข<อมูล 

- ร1วมกันวางแผน/กำหนดปฏิทิน/จัดสรรงบประมาณ/ออกแบบการจัดกิจกรรมตาม

โครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

- เสนอและขออนุมัติโครงการ  

- ประชาสัมพันธSโครงการผ1านเพจ Facebook และเป�ดรับสมัครสมาชิกเข<าร1วม

โครงการ 

๑๔ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ข้ัน T : Teaching (การจัดการเรียนการสอน) 

- ครูผู<สอนจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรต<านทุจริตศึกษา (ทุกกลุ1มสาระการ

เรียนรู< ทุกรายวิชา) ประกอบด<วย ๔ หน1วยการเรียนรู< ได<แก1 ๑) การคิดแยกแยะระหว1าง

ผลประโยชนSส1วนตน และผลประโยชนSส1วนรวม ๒) ความละอายและความไม1ทนต1อการ

ทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง ต<านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต1อสังคม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานคุณธรรม ๑ ห<องเรียน ๑ ความดี No 

copy โดยนักเรียนแต1ละห<องเรียนจะดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมต1อต<านการ

ลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ ห<องเรียนละ ๑ โครงงาน และร1วมกันขับเคลื่อน เพื่อให<เกิด

การผลิบานของความดีภายในโรงเรียน 

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

ข้ัน R : Realistic (นำสูcการปฏิบัติจริง) 

ลงมือปฏิบัติจากกิจกรรมการเรียนการสอน (T : Teaching) สู1การปฏิบัติจริง 

- ครูผู<สอนจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรตeานทุจริตศึกษา (ทุกกลุ1มสาระการ

เรียนรู < ทุกรายวิชา) โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ต1อต<านการทุจริต “ไม1ลอก

การบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ” ในทุกแผนการจัดการเรียนรู< เพื่อส1งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริต ส1งเสริมให<นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ซื่อสัตยSสุจริต ไม1ลอกการบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ และจะมีการนำเสนอผลงานของนักเรียน

อันเกิดจากการจัดการเรียนการสอนบูรณการหลักสูตรต<านทุจริตศึกษา ทั้งในระดับ

ห<องเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับโรงเรียน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการโครงงานคุณธรรม ๑ หeองเรียน ๑ ความดี 

No copy เพ่ือส1งเสริมให<นักเรียนทุกห<องเรียนใช<กระบวนการของโครงงานคุณธรรม ใน

การร1วมกันลดและแก<ไขปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน เพื่อให<เกิด

กระบวนการมีส1วนร1วมในการแก<ไขปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียนโดย

มีนักเรียนเปKนผู<ขับเคลื่อนกิจกรรม ซึ่งนักเรียนแต1ละห<องเรียนจะดำเนินการจัดทำ

โครงงานคุณธรรมต1อต<านการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ ห<องเรียนละ ๑ โครงงาน และ

จะมีการจัดเวทีนำเสนอโครงงานคุณธรรมต1อต<านการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ ทั้งใน

ระดับห<องเรียน ระดับช้ันเรียน และระดับโรงเรียน 

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

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 



ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

ข้ัน O : Oversee (ตรวจสอบกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน) 

- กลุ1มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินงาน

ในแต1ละขั้นตอนของแผนงานว1ามีปXญหาอะไรเกิดขึ้น จำเปKนต<องเปลี่ยนแปลงแก<ไข

แผนงานในข้ันตอนใด 

- มีการประชุม เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใช<กระบวนการนิเทศรูปแบบ ๓D โดยใช<

ห<องเรียนเปKนฐาน เพื่อให<เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู<และนำไปปฏิบัติเพื่อการต1อยอด

พัฒนา ปรับปรุงแก<ไขส1วนที่มีปXญหา หรือถ<าไม1มีปXญหาใด ๆ ยอมรับแนวทางการปฏิบัติ

ตามแผนงานท่ีได<ผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช<ในการทำงานคร้ังต1อไป 

- จัดกิจกรรมตลาดนัดความดี (Open House) ไม1ลอกการบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ เพ่ือ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

๑  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -         

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

ข้ัน N : Network (สรeางภาคีเครือขcาย) 

- ดำเนินการสร<างภาคีเครือข1ายความร1วมมือของนักเรียนแกนนำระดับห<องเรียน 

ระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียนกับหน1วยงานอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข<อง รวมทั้งโรงเรียน

เครือข1ายในเขตพื้นที่บริการ เพื่อสร<างเครือข1ายความร1วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม

สร<างสรรคSต1าง ๆ เพ่ือลดปXญหาลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน 

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

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

ข้ัน G : Goodness (เสริมสรeางความเป�นคนดีดeวยกิจกรรมสรeางสรรค̀) 

กลุ1มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข ดำเนินการจัดกิจกรรมต1าง ๆ เพ่ือส1งเสริม

ให<นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปXญหาการลอกการบ<าน ลอก

ข<อสอบอย1างเปKนระบบและมีความต1อเน่ือง โดยจัดเปKนกิจกรรมสร<างสรรคSต1าง ๆ ดังน้ี  

๑. กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำคcาย SRM Anti-corruption ผ1านระบบ

ออนไลนS เพื่อสร<างความตระหนักให<ผู<เข<าร1วมโครงการเข<าใจปXญหาการทุจริต

คอรSรัปชันในสังคม ตระหนักและเห็นความสำคัญของการไม1ทุจริตคอรSรัปชัน 

๒. กิจกรรมเพ่ือนติวเพ่ือน : ต้ังใจ ต้ังม่ัน ทำฝtนใหeเป�นจริง เน่ืองจากสาเหตุหลัก

ที่ทำให<นักเรียนตัดสินใจลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ ก็คือการไม1เข<าใจในเนื้อหา

สาระที่ครูสอนและไม1กล<าบอกครูตรง ๆ เพราะกลัวว1าจะโดนเพื่อนล<อเลียน 

ฯลฯ ส1งผลให<นักเรียนทำการบ<าน ข<อสอบไม1ได< ทางโครงการจึงให<นักเรียนแต1

ละกลุ1มที่เข<าร1วมโครงการช1วยกันติวเนื้อหาสาระ/วิชาที่เพื่อน ๆ ในกลุ1มยังไม1

เข<าใจ ซ่ึงเปKนการช1วยเติมเต็มความรู< ความเข<าใจให<กับเพ่ือน ๆ   

๓. กิจกรรมลดเถอะหนูขอ เปKนกิจกรรมที่นักเรียนแกนนำได<นำความเห็นของ

เพ่ือน ๆ ผู<เข<าร1วมโครงการ ไปนำเสนอต1อครูผู<สอน ในประเด็นของการสั่งงาน/

สั่งการบ<าน โดยเฉพาะในช1วงการเรียนออนไลนS ภายใต<สถานการณSการแพร1

ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ ่งครูผู <สอนแต1ละท1านมักจะสั่งงาน/

 

 

 

 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -          

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

 



ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

การบ<านพร<อม ๆ กัน ในปริมาณมาก ทำให<เพื ่อน ๆ นักเรียนไม1สามารถ

ทำงาน/การบ<านได<ทันเวลา จนนำไปสู1การลอกงาน/การบ<านต1อไป โดยกลุ1ม

นักเรียนแกนนำ ได<ขอความร1วมมือครูผู<สอนให<วางแผนการมอบหมายงานให<มี

กำหนดส1งมากขึ้น ไม1ทับซ<อนกับรายวิชาอื่น ๆ ซึ่งจะทำให<นักเรียนมีเวลาใน

การทำงาน/การบ<านส1งมากยิ่งขึ้น และจะมีการติดตามการทำงาน/การบ<าน

จากครูผู <สอนเปKนระยะ ๆ เพื่อรับทราบความก<าวหน<าและเพื่อปkองกันการ

สะสมงานจนเกิดเปKนดินพอกหางหมูต1อไป 

๔. กิจกรรมจัดทำสื่อ Infographic รณรงค`ผcานเพจ Facebook โดยนักเรียน

แกนนำ ได<จัดทำสื่อ Infographic ที่มีเนื้อหาสร<างความตระหนักในการไม1ลอก

การบ<าน ไม1ลอกข<อสอบข้ึน แล<วนำไปแชรSผ1านเพจ Facebook ของโครงการ 

๕. กิจกรรมแชร` โชว` สื่อ NO Copy On Tik Tok โดยนักเรียนแกนนำ ได<จัด

กิจกรรมน้ีข้ึนเพ่ือให<นักเรียนในโรงเรียนมีส1วนร1วมในกระบวนการจัดการปXญหา

การลอกการบ<าน การลอกข<อสอบ โดยจัดทำสื่อสร<างสรรคS ต1อต<านการลอก

การบ<าน ลอกข<อสอบแล<วอัปโหลดลงแอปพลิเคชัน Tik Tok หลังจากน้ัน

นักเรียนแกนนำโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy จะ

คัดเลือกผลงานท่ีดีท่ีสุด และมอบของรางวัลให<กับผู<ชนะต1อไป 

     กลุ1มนักเรียนแกนนำโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดำเนินการกำกับติดตาม การดำเนิน

กิจกรรมสร<างสรรคS รวมท้ังวัดความสำเร็จของกิจกรรม โดยใช<เคร่ืองมือ ดังต1อไปน้ี 

๑) แบบทดสอบวัดความรู< ความเข<าใจเก่ียวกับปXญหาการทุจริตคอรัปชัน 

๒) แบบสำรวจพฤติกรรมการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบของนักเรียน 

๓) แบบประเมินการมีส1วนร1วมและความพึงพอใจในการดำเนิน STRONG Anti 

Corruption : SAWAT No Copy 

๔) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS ด<านซ่ือสัตยSสุจริต 

- สรุปและรายงานผลโครงงาน 

- ปรับปรุงแก<ไข และพัฒนาการดำเนินงานให<เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยความร1วมมือ

ของทุกฝdายท่ีเก่ียวข<อง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

๒  ธ ั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔  -        

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

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

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

๑ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 



๘. ตัวช้ีวัดการดำเนินโครงการ 

ตัวช้ีวัด คcาเปgาหมาย ระยะเวลา 

๑. นักเรียนผู<เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ 

ม ีความร ู < และ เข < า ใจป Xญหา รวม ท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตคอรัปชัน 

นักเรียนผู<เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ สามารถ

ทำแบบทดสอบวัดความรู< ความเข<าใจเกี่ยวกับ

ปXญหาการทุจริตคอรัปชัน ได<ผ1านเกณฑS (เกณฑS

การผ1าน : มากกว1าร<อยละ ๖๐) 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ - 

๒๘ กุมภาพันธS ๒๕๖๕ 

 

๒. สามารถลดปXญหาการลอกการบ<าน 

ลอกข<อสอบที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได< โดย

นักเรียนผู <เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ 

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

นักเรียนผู<เข<าร1วมโครงการร<อยละ ๙๐ เกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม ไม1ลอกการบ<าน ไม1ลอก

ข<อสอบ โดยพิจารณาจากแบบสำรวจพฤติกรรม

การลอกการบ<าน ลอกข<อสอบของนักเรียน 

๓. ครู นักเรียน ผู <ปกครองและผู <มีส1วน

เกี ่ยวข<องร<อยละ ๙๐ มีส1วนร1วมในการ

แก<ไขปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบ

ในโรงเรียน 

ครู นักเรียน ผู<ปกครองและผู<มีส1วนเกี่ยวข<อง

ร<อยละ ๙๐ มีส1วนร1วมในการแก<ไขปXญหาการ

ลอกการบ<าน ลอกข<อสอบในโรงเรียน โดย

ประเมินจากแบบประเมินการมีส1วนร1วมและ

ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ STRONG 

Anti Corruption : SAWAT No Copy และ

ประเมินการมีส1วนร1วมในการดำเนินกิจกรรม

โครงงานคุณธรรม ๑ ห<องเรียน ๑ ความดี No 

Copy 

๔. นักเร ียนร<อยละ ๙๐ เกิดคุณธรรม

จริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริต เกิด

จ ิตสำน ึกและเก ิดความตระหน ักใน

ประเด็นการไม1ลอกการบ<าน  ไม1ลอก

ข<อสอบ โดยผ1านการประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงคS ด<านซ่ือสัตยSสุจริต ในระดับ

ดีข้ึนไป 

- นักเรียนผู<เข<าร1วมโครงการ ร<อยละ ๙๐ ผ1าน

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS ด<าน

ซื ่อสัตยSสุจริต ในระดับดีขึ ้นไป และผ1านการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนบูรณการ

หลักสูตรต<านทุจริตศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



๙. งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

ท่ี รายการ 
จำนวน

หนcวย 

ราคา/

หนcวย 

จำนวนเงิน (บาท) 

คcา 

ตอบแทน 
คcาใชeสอย คcาวัสดุ 

คcา

ครุภัณฑ̀ 

๑.  ค1าวิทยากรกิจกรรมอบรม

นักเรียนแกนนำค1าย SRM 

Anti-corruption 

๑ คน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐    

๒.  ค1าของรางวัล กิจกรรมแชรS 

โชวS ส่ือ NO Copy On Tik 

Tok 

๓ รางวัล ๑๐๐  ๓๐๐   

๓.  กิจกรรมจัดทำบอรSด

นิทรรศการตลาดนัดความดี 

(Open House) ไม1ลอก

การบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ 

๕ บอรSด ๕๐๐  ๒,๕๐๐   

รวม ๑,๒๐๐ ๒,๘๐๐   

รวมท้ังส้ิน ๔,๐๐๐ บาท 

 

๑๐. ผูeรับผิดชอบโครงการ 

 นักเรียนแกนนำ 

๑๐.๑ นางสาวกมลลักษณS ช1วยรุ1ง 

๑๐.๒ นายสุรพงษS พูลสมบัติ 

๑๐.๓ นางสาวฑุลิกา เขียดสุก 

๑๐.๔ นางสาวทักษอร หนูดำ 

๑๐.๕ นางสาววนิดา คงท่ี 

 

ครูท่ีปรึกษาโครงการ 

นายอิทธิกร เกศรัต ตำแหน1ง ครู โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

 

๑๑. การติดตามประเมินผล 

การติดตามประเมินผลโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy โรงเรียนสวัสดิ์รัต

นาภิมุข ป�การศึกษา ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ กลุ1มนักเรียนแกนนำได<ประยุกตSใช< รูปแบบการประเมินแบบซิปป  (CIPP 

Model) ของสตัฟเฟ�ลบีม (Staflebeam. ๑๙๘๓ : ๒๖๑ อ<างถึงใน สมคิด พรมจุ<ย. ๒๕๕๐ : ๕๗-๕๘) โดยการ

แบ1งการประเมินออกเปKน ๔ ด<าน ตามลําดับของการดําเนินงาน ตามโครงการ ๓ ระยะ ดังน้ี 



๑.  ประเมินก1อนดําเนินโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

(เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔) จะดําเนินการประเมิน ๒ ด<าน ได<แก1 

๑.๑  การประเมินบริบทหรือสภาพแวดล<อม (Context Evaluation) ของโครงการ STRONG Anti 

Corruption : SAWAT No Copy เปKนการประเมินโดยสอบถามกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครู 

เกี ่ยวกับความต<องการ ความจําเปKนในการดําเนินโครงการ ความเหมาะสมความสอดคล<องกับนโยบายของ

หน1วยงานต<นสังกัด และความเปKนไปได< 

๑.๒  การประเมินปXจจัยนําเข<า (Input Evaluation) ของโครงการ STRONG Anti Corruption : 

SAWAT No Copy เปKนการประเมินโดยการสอบถามคณะครูเกี่ยวกับความพร<อมของบุคลากร ความเพียงพอ

ของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณS และอาคารสถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ และหน1วยงานท่ี

สนับสนุนโครงการ 

๒.  การประเมินระหว1างดําเนินโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No 

Copy (เดือนธันวาคม ๒๕๖๔- กุมภาพันธS ๒๕๖๕) เปKนการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ 

(Process Evaluation) โดยการสอบถามนักเรียน ครู และผู<ปกครอง เกี่ยวกับการสื่อสารสร<างความเข<าใจ  สร<าง

การมีส1วนร1วม สอบถามนิเทศ ติดตาม และเสริมแรงเชิงบวก/หรือสร<างขวัญกำลังใจ 

๓.  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ของโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

(เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) เปKนการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation) โดยการสอบถาม นักเรียน 

ครู ผู<ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลังเสร็จส้ินโครงการ ดังน้ี 

๓.๑  ความรู <และความเข<าใจปXญหา รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการทุจริตคอรัปชันของ

นักเรียน 

๓.๒ การลดปXญหาการลอกการบ<าน ลอกข<อสอบท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 

 ๓.๓ กระบวนการมีส1วนร1วมของครู นักเรียน ผู<ปกครองและผู<มีส1วนเกี่ยวข<องในการดําเนิน 

โครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

๓.๔ นักเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในการไม1ทุจริต เกิดจิตสำนึกและเกิดความ

ตระหนักในประเด็นการไม1ลอกการบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ โดยผ1านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคS ด<าน

ซ่ือสัตยSสุจริต 

๓.๕  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู<ปกครองและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต1อการ

ดําเนินโครงการ STRONG Anti Corruption : SAWAT No Copy 

 

กรอบแนวคิดในการประเมิน 

การประเมินครั้งนี้เปKนการประเมินความก<าวหน<าของโครงการ ระหว1างการดําเนินโครงการและเม่ือ

สิ้นสุดโครงการ โดยยึดวัตถุประสงคSในการประเมินเปKนหลัก และกําหนดตัวแปร ศึกษาลักษณะของข<อมูลท่ี

ต<องการหรือประเด็นศึกษาตลอดจนแนวทางการตัดสินใจเชิงประเมินดังน้ี 

 



ประเด็น

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด แหลcงขeอมูล เคร่ืองมือ เกณฑ̀ผcานเบ้ืองตeน 

การ

วิเคราะห̀ 

ด<านบริบท

หรือ

สภาพแวด

ล<อม

(Context) 

๑.ความต<องการจำเปKน

ในการดำเนินโครงการ 

๒.ความเหมาะสมของ

วัตถุประสงคS 

๓.ความสอดคล<องกับ

นโยบายหน1วยงาน               

ต<นสังกัด 

๔.ความเปKนไปได<ของ

โครงการ 

-กรรมการ

สถานศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐาน 

-ครู 

แบบสอบถาม ≥๓.๕๑  
จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

 
 

ปXจจัย

นำเข<า

(Input) 

๑.ความพร<อมของ

บุคลากร 

๒. ความเพียงพอของ

งบประมาณ 

๓. วัสดุอุปกรณS อาคาร

สถานท่ี 

๔. ความเหมาะสมของ

การบริหารจัดการ 

๕.หน1วยงานท่ีสนับสนุน

โครงการ 

-ครู แบบสอบถาม ≥๓.๕๑ 
จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

 
 

กระบวน 

การ

(Process) 

๑. การส่ือสารสร<างความ

เข<าใจ   

๒. สร<างการมีส1วนร1วม  

๓. สอบถามนิเทศ 

ติดตาม  

เสริมแรงเชิงบวก/หรือ

สร<างขวัญกำลังใจ 

-นักเรียน 

-ครู 

-ผู<ปกครอง 

แบบสอบถาม ≥๓.๕๑  
จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

 
 

ผลผลิต

(Product) 

๑. ความรู<และความ

เข<าใจปXญหา รวมท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การทุจริตคอรัปชันของ

นักเรียน 

-นักเรียน 

 

- แบบทดสอบ

วัดความรู< 

ความเข<าใจ

เก่ียวกับ

ปXญหาการ

นักเรียนผู<เข<าร1วม

โครงการร<อยละ 

๙๐ สามารถทำ

แบบทดสอบวัด

ความรู< ความเข<าใจ

ร<อยละ

ระดับ

คุณภาพ 

X X

X X

X X



ประเด็น

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด แหลcงขeอมูล เคร่ืองมือ เกณฑ̀ผcานเบ้ืองตeน 

การ

วิเคราะห̀ 

ทุจริตคอรัป

ชัน 

เก่ียวกับปXญหาการ

ทุจริตคอรัปชัน ได<

ผ1านเกณฑS (เกณฑS

การผ1าน : มากกว1า

ร<อยละ ๖๐) 

 ๒. การลดปXญหาการ

ลอกการบ<าน ลอก

ข<อสอบท่ีเกิดข้ึนใน

โรงเรียน 

-นักเรียน 

-ครู 

-ผู<ปกครอง 

แบบสำรวจ

พฤติกรรมการ

ลอกการบ<าน 

ลอกข<อสอบ

ของนักเรียน 

นักเรียนผู<เข<าร1วม

โครงการร<อยละ 

๙๐ เกิดการ

เปล่ียนแปลง

พฤติกรรม ไม1ลอก

การบ<าน ไม1ลอก

ข<อสอบ, 

≥๓.๕๑  
จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

ร<อยละ

ระดับ

คุณภาพ, 

 
 

 ๓. กระบวนการมีส1วน

ร1วมของครู นักเรียน 

ผู<ปกครองและผู<มีส1วน

เก่ียวข<องในการดําเนิน 

โครงการ STRONG  

Anti Corruption : 

SAWAT No Copy 

 

-นักเรียน 

-ครู 

-ผู<ปกครอง 

- แบบ

ประเมินการมี

ส1วนร1วมและ

ความพึงพอใจ

ในการดำเนิน

โครงการ 

STRONG 

Anti 

Corruption : 

SAWAT No 

Copy 

- แบบ

ประเมินการมี

ส1วนร1วมใน

การดำเนิน

- นักเรียนผู<เข<าร1วม

โครงการ ร<อยละ 

๙๐ มีส1วนร1วมใน

การแก<ไขปXญหา

การลอกการบ<าน 

ลอกข<อสอบใน

โรงเรียน โดย

ประเมินจาก และ

ประเมินการมีส1วน

ร1วมในการดำเนิน

กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรม ๑ 

ห<องเรียน ๑ ความ

ดี No Copy, 

≥๓.๕๑  

ร<อยละ

ระดับ

คุณภาพ, 

 
 

X

X

X

X



ประเด็น

ประเมิน 
ตัวช้ีวัด แหลcงขeอมูล เคร่ืองมือ เกณฑ̀ผcานเบ้ืองตeน 

การ

วิเคราะห̀ 

กิจกรรม

โครงงาน

คุณธรรม ๑ 

ห<องเรียน ๑ 

ความดี No 

Copy 

จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

 ๔. นักเรียนเกิดคุณธรรม

จริยธรรมข้ันพ้ืนฐานใน

การไม1ทุจริต เกิด

จิตสำนึกและเกิดความ

ตระหนักในประเด็นการ

ไม1ลอกการบ<าน ไม1ลอก

ข<อสอบ โดยผ1านการ

ประเมินคุณลักษณะอัน

พึงประสงคS ด<านซ่ือสัตยS

สุจริต 

-ครู - แบบบันทึก 

คุณลักษณะ

อันพึงประสงคS

ของผู<เรียน

ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

- แบบ

ประเมินการ

จัดการเรียน

การสอนบูรณ

การหลักสูตร

ต<านทุจริต

ศึกษา 

≥ร<อยละ ๙๐ อยู1ใน

ระดับดีข้ึนไป 

ร<อยละ

ระดับ

คุณภาพ 

 ๕. ความพึงพอใจของ

นักเรียน ครู ผู<ปกครอง

และกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีมีต1อการดําเนิน

โครงการ STRONG 

Anti Corruption : 

SAWAT No Copy 

-นักเรียน 

-ครู 

-ผู<ปกครอง 

-คณะกรรม 

การสถาน 

ศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

แบบสอบถาม ≥๓.๕๑ 
จากมาตราส1วน 

ประมาณค1า ๕ 

ระดับ 

 
 

 

 

 

 

X X



ประมาณการคcาใชeจcาย 

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

ท่ี รายการ 
จำนวน

หนcวย 

ราคา/

หนcวย 

จำนวนเงิน (บาท) 

คcา 

ตอบแทน 
คcาใชeสอย คcาวัสดุ 

คcา

ครุภัณฑ̀ 

๑.  ค1าวิทยากรกิจกรรมอบรม

นักเรียนแกนนำค1าย SRM 

Anti-corruption 

๑ คน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐    

๒.  ค1าของรางวัล กิจกรรมแชรS 

โชวS ส่ือ NO Copy On Tik 

Tok 

๓ รางวัล ๑๐๐  ๓๐๐   

๓.  กิจกรรมจัดทำบอรSด

นิทรรศการตลาดนัดความดี 

(Open House) ไม1ลอก

การบ<าน ไม1ลอกข<อสอบ 

๕ บอรSด ๕๐๐  ๒,๕๐๐   

รวม ๑,๒๐๐ ๒,๘๐๐   

รวมท้ังส้ิน ๔,๐๐๐ บาท 

 

 


