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แบบรายงานผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 

ช่ือผลงาน    รูปแบบนิเทศ SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสานเครือขายตานทุจริต                     

สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ 
 

ช่ือเจาของผลงาน นางมณฑิรา บุตโยธ ี  ศึกษานิเทศก วิทยฐานะ ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 

เบอรโทร 081-2402218  e-mail : montirabutyotee6@gmail.com 

ประเภทผลงาน     บุคลากรทางการศึกษา/ผูรับผิดชอบโครงการ 

สอดคลองกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

   ทักษะกระบวนการคิด 

   มีวินัย 

  ซื่อสัตยสุจริต 

   อยูอยางพอเพียง 

   จิตสาธารณะ 

รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice ) 

 1. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) 
 ๑.๑ เหตุผลท่ีเกิดจากแรงบันดาลใจความจำเปนปญหาหรือความตองการ 
 ในอนาคต 20 ปขางหนา การทุจริตจะทวีความรุนแรง ซับซอน และยากแกการแกปญหายิ่งข้ึน อัน

เนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและกาวหนาอยางรวดเร็วของสังคมโลก การตรวจสอบ และพลวัต

ของการทุจริต ท่ีผูกระทำการทุจริตหาชองทางการทุจริตท่ียากแกการตรวจสอบมากยิ่งข้ึน แตสภาวะทางสังคม

ที ่ตื ่นตัวตอตานและตรวจสอบการทุจริตมากยิ ่งขึ ้น จึงอาจจะทำใหแนวโนมการทุจริตลดลง สงผลให

กระบวนการปองกันการทุจริตยิ่งทวีความสำคัญ โดยตองพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการปองกันการ

ทุจริตใหเทาทันตอพลวัตของการทุจริต เพื่อใหสามารถระงับยับยั้งการทุจริตไดอยางเทาทันไมกอใหเกิดความ

เสียหายตอประเทศ ควรมุงเนนการพัฒนากลไก และกระบวนการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมี 

องคกร โดยสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวน ประสิทธิภาพในทุกหนวยของสังคมทั้งระดับบุคคลและ

ระดับ ตื ่นตัวและละอายตอการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกร

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตาง ๆ สอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลและรวม

ตรวจสอบ การดำเนินการของหนวยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการ คุมครองพยานและ

ผูท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันตอปญหาการทุจริตและสรางพลังรวมในการแกไขปญหาการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ และกำหนด

มาตรการใหหนวยงานภาครัฐและทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ความสุจริตและ

ความซื่อสัตย ความโปรงใส และเปนธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) 
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  จากการท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได
ทำขอตกลงความรวมมือในการตอตานการทุจริตรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เพื่อประสานความรวมมือในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
ปลูกจิตสำนึกใหแกเยาวชน โดยใหความสำคัญกับการเตรียมการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเปนกลไกสำคัญในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
ประเทศชาติมาอยางตอเนื่อง ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ไดดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต และยุทธศาสตรท่ี ๔ 
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเกิดคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ไดแก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางของ
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง ๓ ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสรางเครือขาย ใหดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการเพื่อสรางความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหมีคานิยมรวมตาน
ทุจริต มีจิตสำนึก สาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีคำส่ังท่ี 646/2560 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2560 จัดทำหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา โดยไดจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม “การปองกันการทุจริต” ประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวยการเรียนรู 
ไดแก 1) การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 2) ความละอายและความไม
ทนตอการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต และ 4) พลเมืองและความรับผิดชอบตอสังคม ให
นำไปใชในการเรียนการสอนใหกับผูเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในสวนของการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน (สำนักพัฒนานวัตกรรม สพฐ. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2562, 2562) 
  ดวยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน จำเปนตองพัฒนาการ 3 
กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการนิเทศการศึกษา ในสวนของ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ผูนิเทศ ผูทำหนาท่ีนิเทศ จำเปนตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง คือจะตองเปนผู
ท่ีมีความรู มีวิสัยทัศน เพื่อการทำงานเชิงรุก มีความกาวหนาทันสมัย ทันตอเหตุการณ มองไปขางหนาใหไกล 
คาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นดวยเหตุผล เรียนรูตลอดชีวิตพรอมกับคิดหาวิธีการแกไข ปองกันและพัฒนาในเวลา
เดียวกัน  การนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนนั้น จึงมีความสำคัญเพราะเปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู บริหารสถานศึกษา ครู ใหเพิ ่มประสิทธิภาพ มีศักยภาพสามารถดำเนิน
กิจกรรมการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การกำหนดจุดมุงหมายของ
การนิเทศที่ชัดเจนจะเปนแนวทางในการปฏิบัติใหบรรลุจุดมุ งหมายนั้นไดอยางมีประสิทธิผล ซึ ่งกำหนด
จุดมุงหมายไดชัดเจนเทาใดยิ่งทำใหมองเห็นแนวทางปฏิบัติและเปาหมายชัดเจนขึ้นเทานั้น เพราะงานการ
นิเทศเปนงานท่ีปฏิบัติกับครูสงผลโดยตรงถึงผูเรียน  
  ผูนิเทศจึงมีบทบาทสำคัญในการชวยเหลือ แนะนำ สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
คุณภาพการสอนท่ีผูนิเทศปฏิบัติงานนิเทศกับครู ชวยเหลือ แนะนำใหครูสามารถปฏิบัติงานดานการสอนเพื่อ
สงผลถึงคุณภาพผูเรียนโดยตรง ซึ่งการนิเทศมีหลากหลายรูปแบบ จำเปนอยางยิ่งที่ผูนิเทศตองเลือกใชอยาง
เหมาะสม รูปแบบการนิเทศแตละแบบใหประโยชนตอผูรับการนิเทศมากนอยแตกตางกัน การเลือกใชรูปแบบ
การนิเทศนั้น ๆ จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง โดยรูปแบบในการนิเทศถือเปนเครื่องมือที่สำคัญในการสงเสริม
และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะชวยใหการดำเนินการนิเทศ
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บรรลุเปาหมาย รูปแบบการนิเทศผูนิเทศควรคำนึงในการเลือก คือ จุดประสงคของการนิเทศ ขนาดกลุมของ
ผูรับการนิเทศ ที่สำคัญรูปแบบการนิเทศนั้น ๆ ควรเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ซึ ่งผู นิเทศเปนผู  ท่ี
ปฏิสัมพันธกับครูผูสอนมากท่ีสุด ตองพยายามสรางบรรยากาศท่ีสนับสนุนสงเสริมความสัมพันธท่ีมีตอกันและ
กันทางบวก สรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนกับครูเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย ดังนั้นทักษะดานมนุษยสัมพันธจึงมีความสำคัญ
สำหรับการนิเทศการสอน โดยเฉพาะตองแสดงออกดวยความจริงใจ จะตองมีพฤติกรรมในการส่ือสารความหมายท้ัง
ดวยวาจา ความรูสึกและภาษาทาทาง ใหความสนใจ เอาใจใสตออีกฝายหนึ่งตลอดเวลา การนิเทศเปนกระบวนการ
ท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูรับการนิเทศได แตควรคำนึงถึงความแตกตางของผูรับการนิเทศ 
  จากความสำคัญท่ีกลาวมา จึงเปนเหตุผลท่ีทำใหขาพเจาในฐานะผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความตระหนัก และเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อ
สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และนักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ดวยการใชรูปแบบ
นิเทศ SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสานเครือขายตานทุจริต สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ  

 ๑.๒ แนวคิดหลักการ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ 

  เปาหมายสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค คือ เพื่อใหผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยดำเนินการ
ตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง ๓ ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการปลูกฝง และดานการสราง
เครือขาย เพื่อใหโครงการโรงเรียนสุจริตบรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการ ขาพเจาจึงไดสรางรูปแบบ
การนิเทศ SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสานเครือขายตานทุจริต สู โรงเรียนสุจริตอยางมี
คุณภาพ เปนกระบวนการ และข้ันตอนในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต  
  สาเหตุของการทุจริต สามารถจำแนกไดเปน 4 กลุมหลัก คือ กลุมท่ีเกิดจากพฤติกรรมความโลภ 
กลุมที่เกิดจากการทีโอกาสหรือการที่ระบบการทำงานมีชองวาง กลุมที่เกิดจากการขาดจริยธรรม และกลุมท่ี
เกิดจากแรงจูงใจและความคุมคาในการเสี่ยง (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ. 2558) 
    แนวคิด หลักการเก่ียวกับรูปแบบการนิเทศ SPASNER คือ 
    S-Searching การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน   
    P-Planing การวางแผน การแตงตั้งคณะกรรมการ รวมประชุมวางแผน กำหนดทิศทาง 
และเปาหมายในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต  
    A-Active การลงมือปฏิบัติของผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  
    S-Sharing มีการแลกเปล่ียนเรียนรู   
    N-Network สรางเครือขายความรวมมือตานทุจริต  
    E-Evaluation การประเมินผล และ  
    R-Reforming การปรับปรุงแกไข และพัฒนา  
    แนวคิด หลักการเกี ่ยวกับกระบวนการ A-Active หมายถึง การใชกิจกรรมเปนฐาน  
การสงเสริมใหผูท่ีเกี่ยวของ ไดแกศึกษานิเทศก ผูบริหาร ครู  และนักเรียนนักเรียนไดฝกปฏิบัติโดยใชกิจกรรมท่ี
หลากหลายที่เนนกระบวนการเรียนรู มากกวาเนื้อหาวิชา เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู หรือสราง
ความรูใหเกิดขึ้นในตนเอง ดวยการลงมือปฏิบัติจริงผานสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู ที่มีครูผูสอนเปนผูแนะนำ 
กระตุน หรืออำนวยความสะดวก ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กลาวคือ ผูเรียนมีการ
วิเคราะห สังเคราะห และการประเมินคาจากสิ่งที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนรู  ทำใหการเรียนรูเปนไปอยางมี
ความหมายและนำไปใชในสถานการณอื่น ๆ  
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    แนวคิด หลักการเก่ียวกับการสรางเครือขายตานทุจริต  
    เครือขายตานทุจริต หมายถึง เครือขายที่เกิดจากการประสานงานของบุคคล กลุม หรือ
หลาย ๆองคกรรวมกัน ท่ีมีเปาหมายเดียวกันในการรวมกิจกรรม มีการเสริมสรางซึ่งกันและกัน มีการเกื้อหนุน
พึ่งพากันมีปฏิสัมพันธกันในเชิงแลกเปลี่ยน มีการจัดกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง มีการกำหนดกลไกสราง
ระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ ใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา  
    จากที่กลาวมา สรุปไดวา การใชกิจกรรมเปนฐานในการดำเนินโครงการตาง ๆ ทำใหผูท่ี
เกี่ยวของ เชน ผูบริหาร ครู นักเรียน ไดฝกทักษะกระบวนการคิด ไดลงมือปฏิบัติจริง ฝกปฏิบัติดวยตนเอง ทำ
ใหการเรียนรูมีความหมาย บรรลุวัตถุประสงคไดอยางราบรื่น รวมถึงการมีเครือขายท่ีดี เปนผลทำใหกิจกรรม
หรือโครงการตาง ๆ ประสบผลสำเร็จ  
 

 2. วัตถุประสงคและเปาหมายของผลงาน 
  2.1 วัตถุประสงค  
   2.1.1 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และนักเรียน มีกระบวนการเรียนรูที่เทาทัน        
ตอการเปล่ียนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
   2.1.2 เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู และนักเรียนไดรับการปลูกฝงคานิยมความ
ซื่อสัตยสุจริต รวมมือปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสรางเครือขายความซื่อสัตยสุจริต 

  ๒.๒ เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ๒.๒.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
    1) ผูบริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค รอยละ 85 มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
    2) ผูบริหาร ครู และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครสวรรค รอยละ 85 ไดรับการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต รวมมือปองกันและตอตานการทุจริต          
ทุกรูปแบบ และสรางเครือขายความซื่อสัตยสุจริต 
   ๒.๒.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1) ผูบริหาร ครู และนักเรียน เปนผูท่ีมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต 
อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม และรวมกันปองกันการทุจริต 
    2) ผูบริหาร ครู และนักเรียนมีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตที่ถูกตอง ดีงาม ประพฤติ
ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริต ใหความรวมมือในการปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถสราง
เครือขายความซื่อสัตยสุจริตท้ังภายในโรงเรียน นอกโรงเรียน หนวยงาน และองคกรอื่น ๆ 
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 ๓ กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดำเนินงาน  
  3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม (เขียนในรูปแบบ Flow Chart) 
      มีรูปแบบการดำเนินงาน มีกระบวนการท่ีเปนข้ันตอน เปนระบบ มีการเช่ือมโยงกับกิจกรรม
หลากหลาย เห็นคุณคาของเครือขายความรวมมือดานความซื่อสัตยสุจริต โดยมีแนวทางดำเนินกิจกรรม ดังนี ้
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

S-Searching                 
ผูรับผิดชอบโครงการสำรวจความพึงพอใจ และจัดทำแบบสอบถาม  

P-Planing 
ผูรับผิดชอบโครงการแตงต้ังคณะกรรมการ รวมประชุมวางแผน  

A-Active  
ศึกษานิเทศกขับเคล่ือนโครงการโดยการลงสูโรงเรียน ลงมือปฏิบัติ 

N-Network  การสรางเครือขายความรวมมือ  

R-Reforming  การปรับปรุงแกไข และพัฒนา 

รูปแบบนิเทศ  SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) 

ผสานเครือขายตานทุจริต สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ 

 

S-Sharing  การแลกเปล่ียนเรียนรู การนำเสนอขอมูล  

ตรวจสอบความสมบูรณ
ความเปนไปได 

ไมสมบรูณ 

สมบรูณ 

E-Evaluation                 
การประเมินผล ไมผาน ผาน 

สรุปรายงาน เผยแพร ประชาสัมพันธ                                                       
รูปแบบนิเทศ  SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) 
ผสานเครือขายตานทุจริต สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ 
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  3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม 
 ข้ันตอนท่ี 1 S-Searching                 
        ผูรับผิดชอบโครงการสำรวจความพึงพอใจ และจัดทำแบบสอบถาม (แบบประเมินโครงการ
โรงเรียนสุจริต) ไปยังผูบริหาร ครู และนักเรียนในการขับเคล่ือนกิจกรรมของโรงเรียนสุจริตของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนในปท่ีผานมา 
และส่ิงท่ีโรงเรียนตองการ 
 ข้ันตอนท่ี 2 P-Planing 
         ผูรับผิดชอบโครงการแตงตั ้งคณะกรรมการ รวมประชุมวางแผน กำหนดทิศทาง และ
เปาหมายในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต  
 ข้ันตอนท่ี 3 A-Active  
          ศึกษานิเทศกขับเคลื่อนโครงการโดยการลงสูโรงเรียน สงเสริมใหผู บริหาร และครูนำ
กิจกรรมของโรงเรียนสุจริตลงสูหองเรียนดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติโดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
 ข้ันตอนท่ี 4 S-Sharing 
          การแลกเปลี่ยนเรียนรู การนำเสนอขอมูล ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ระหวางโรงเรียน
กับสหวิทยาเขต ระหวางโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่น 
 ข้ันตอนท่ี 5 N-Network   
          การสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับสหวิทยาเขต 
ระหวางโรงเรียนกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่น 
 ข้ันตอนท่ี 6 E-Evaluation 
          การประเมินผล คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ของผูบริหาร ครู นักเรียน  
 ข้ันตอนท่ี 7 R-Reforming   
          การปรับปรุงแกไข และพัฒนา 

  3.3 ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
 

กระบวนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ/องคความรูท่ีไดรับ หลักฐานอางอิง 
ข้ันตอนท่ี 1  
S-Searching 
ผู ร ับผิดชอบโครงการ
สำรวจความพ ึงพอใจ 
และจัดทำแบบสอบถาม 
(แบบประเมินโครงการ
โรงเร ียนสุจร ิต) ไปยัง
ผูบริหาร ครูและนักเรยีน
ใ น ก า ร ข ั บ เ ค ล่ื อ น
กิจกรรมของโรงเร ียน
สุจริตของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  

 
1. การประเมินโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจรติ” 
(โรงเรียนสุจริต) ของ สพม.นครสวรรค ในภาพรวม    
มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
2. ไดแนวทางการพัฒนาโครงการ สรุปไดวา 
  2.1 แนวทางพัฒนาการประสานงานและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานองคกร และผูที่เกี่ยวของระดับ
ตาง ๆ ไดแก การสรางเครือขายสานสัมพันธใหเกิด
ความรวมมือท่ีดี ระหวางบุคลากรในองคกร และตาง
องคกร เพื่อมุงหมายใหองคกรสามารถขับเคลื่อนให
การปฏิบัติภารกิจเปนไปดวยความราบรืน่มี 

 
- ผลการประเมินโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 
ของ สพม.นครสวรรค  
(หลักฐานอางอิง หนา 11) 
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กระบวนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ/องคความรูท่ีไดรับ หลักฐานอางอิง 
มัธยมศึกษานครสวรรค 
รวมถึงปญหาและ
อุปสรรคในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน
ในปท่ีผานมา และส่ิงท่ี
โรงเรียนตองการ        

ประส ิทธ ิภาพสร  างความร วมม ือร  วมใจในการ
ปฏิบัติงานใหสำเร็จตามเปาหมายในเวลาที่กำหนด 
และเชิญผูเกี่ยวของเขารวมประสานงาน และขอความ
รวมมือ เพื่อมุงจุดหมายเดียวกัน 
  2.2 แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมของผูที่มสีวน
เกีย่วของระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา ไดแก ประชุม
ทำความเขาใจใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของระดับเขตพื้นท่ีและ
สถานศึกษาใหมีความเขาใจในโครงการโรงเรียนสุจริต 
สรางความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติงานใหสำเร็จ
ตามเปาหมายในเวลาที่กำหนด และผูบริหารมีความรู
ความเขาใจในแนวทางการดำเนินงานของโครงการ 
  2.3 แนวทางการพัฒนาใหคณะทำงานมีการสราง
ความเขาใจแกผู เกี ่ยวของไดอยางเหมาะสม ไดแก 
ประชุมทำความเขาใจใหคณะทำงานในโครงการ
โรงเร ียนสุจร ิต ชี ้แจง แจงปฏิทินการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต และจัดทำคูมือการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต 
  2.4 แนวทางการพัฒนาการกำกับติดตามการจัด
กิจกรรมมีความตอเนื่อง และเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 
ไดแก แจงปฏิทินการจัดกิจกรรม ประชุมผูเกี่ยวของ 
เพื่อติดตามการดำเนินงานเปนระยะ และกำกับติดตาม 
การจัดก ิจกรรมเพื่อเป นสารสนเทศสำหร ับการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 
2.5 แนวทางการพัฒนาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรม
ของโครงการโรงเรียนสุจริต ไดแกสถานศึกษาประสาน
ความร วมมือในการดำเนินก ิจกรรมของโครงการ
โรงเรียนสุจริตกับชุมชนสถานศึกษากับชุมชน รวม
วางแผนกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช
กระบวนการเรียนรวมกัน และสถานศึกษาเชิญปราชญ
ชาวบานเขามามีสวนรวม 
2.6 แนวทางการพัฒนาใหโรงเรียนวิเคราะหสภาพ
ชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดแก สถานศึกษากับชุมชน 
รวมวางแผน แกปญหาสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน
และกิจกรรมของโครงการโรงเรียนสุจริต การรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวม
ในการใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริง และมีเปาหมาย 
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กระบวนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ/องคความรูท่ีไดรับ หลักฐานอางอิง 
 เดียวกันในการรวมกันแกไขปญหา/พัฒนาอยางยั่งยืน

และเขมแข็งตอไป   
  2.7 แนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริต
สงเสริมใหนักเรียนมีกระบวนการคิด และมีการทำงาน
อยางเปนขั้นตอน ไดแก ครูผู สอนใชวิธีการจัดการ
เรียนรูท่ีหลากหลายท่ีสงเสริมกระบวนการคิด และการ
ทำงานอยางเปนขั ้นตอนตามความเหมาะสมกับ
กิจกรรม ใหนักเรียนสะทอนความคิดที่ไดการปฏิบัติ
กิจกรรม และใหนักเรียนแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใน
การทำงานรวมกัน 
  2.8 แนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริต
สงเสริมใหนักเรียนอุทิศตนเพื่อประโยชนแกสวนรวม 
ไดแก สรางแนวทางการจัดกิจกรรม เนนการมีสวนรวม 
การทำงานเปนทีม ความสามัคคีในหมู คณะ สราง
แรงจูงใจใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนผูเสียสละมองเห็น
ผลประโยชนของผูอื ่นมากกวาตนเอง และปลูกฝงให
นักเรียนรูจักมีจิตสาธารณะ มีจิตใจดี ชอบชวยเหลือ
บำเพ็ญประโยชน ตลอดจน 
ปลูกฝงใหคิดเปนทำเปน 

 

ข้ันตอนท่ี 2                      
P-Planing 
ผูรับผิดชอบโครงการ
แตงต้ังคณะกรรมการ  
รวมประชุมวางแผน 
กำหนดทิศทาง และ
เปาหมายในการ
ขับเคล่ือนโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
 

 
1. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตร
ตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค  
2. แตงตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค 
3. แต งต ั ้ งคณะกรรมการโครงการการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน (ITA) ของสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
  หลังจากแตงตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ไดมีการ
ประชุมรวมกัน เพื่อสรางแนวทางในการขับเคลื ่อน
โครงการโรงเรียนสุจริต ไดกำหนดปฏิทินในการนิเทศ 
ต ิ ดตาม  แบ  ง ผ ู  ร ั บ ผ ิ ดชอบ เป นสหว ิ ทยา เขต 
คณะกรรมการรวมกันกำหนดแนวทางเพื่อพ ัฒนา 
(ITA) ของสถานศึกษาออนไลนไดอยางชัดเจน 

 
- คำส่ัง   
(หลักฐานอางอิง 
หนา 23-24) 
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กระบวนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ/องคความรูท่ีไดรับ หลักฐานอางอิง 
ข้ันตอนท่ี 3                       
A-Active  
ศึกษานิเทศกขับเคล่ือน
โครงการโรงเรียนสุจริต
โดยการลงสูโรงเรียน 
สงเสริมใหผูบริหาร และ
ครูนำกิจกรรมของ
โรงเรียนสุจริตลงสู
หองเรียนดวย
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ 
Active Learning และ
สงเสริมใหนักเรียนไดฝก
ปฏิบัติโดยมีกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 

 
1. จ ัดประช ุม เช ิ งปฏ ิบ ัต ิการการนำหล ักส ู ตร
สถานศึกษาสู ห องเร ียนและการจัดทำนวัตกรรม
หลักสูตรตานทุจริต จากการประชุมดังกลาว พบวา 
ผูบริหาร และครู มีความรู ความเขาใจ และแนวทางใน
การนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน  
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน (ITA) พบวา ผู บริหาร ครู มี
ความรู ความเขาใจ ตระหนักใหความสำคัญในการ
ประเมินฯ โรงเรียนมีการเปดเผยขอมูลผานเว็บไซต
ครบทุกโรงเรียน และครบทุกตัวช้ีวัด  
3. การประกวดก ิจกรรมโรงเร ียนส ุจร ิต พบวา         
สหวิทยาเขตมีสวนรวมในการคัดเลือกผลงานของ
โรงเรียน เพื่อสงผลงานมาคัดเลือกในระดับเขตพื้นท่ี 
และสงผลงานเขารับการประกวดในระดับภาคเหนือ 
4. คณะศึกษา นิเทศก ลงพื้นท่ีออกนิเทศ ติดตาม การ
จัดการเรียนการสอน พบวา โรงเรียนในสังกัดจำนวน
รอยละ 100 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริต
ศึกษา โดยแตละโรงเรียนจัดในรูปแบบที่แตกตางกัน  
มีเอกสาร หลักฐานการจัดการเรียนการสอน มีผลงาน
นักเรียนชัดเจน และมีการสะทอนผลการจัดการเรียน
การสอน โรงเรียนมีการประเมินผลคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต พบวา ทุกโรงเรียนมีผลการ
ประเมินท้ัง 5 ขอ มากกวารอยละ 80 

 
- ภาพถายการประชุม 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอยาง เว็บไซต 
(ITA) สถานศึกษาออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการคัดเลือกกิจกรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต 
(หลักฐานอางอิง หนา 25) 
  
- ภาพถายการนิเทศ  
(หลักฐานอางอิง หนา 24) 
 
- ผลการประเมิน  
(หลักฐานอางอิง หนา 11) 

ข้ันตอนท่ี 4                     
S-Sharing 
การแลกเปล่ียนเร ียนรู   
การนำเสนอขอมูล ระหวาง
โรงเร ี ยนก ับโรงเร ี ยน 
ระหวางโรงเร ียนก ับสห
วิทยาเขต ระหวางโรงเรยีน
ก ับสำน ักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และระหวาง 
โรงเรียนกับหนวยงานอื่น 

 
1. สนับสนุน สงเสริมใหสภานักเรียนเขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงการ “STRONG-จิตพอเพียงตาน
ทุจริต” กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือขายเยาวชน เพื่อ
เสริมสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการทจุริต 
การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทำใหสามารถแยกแยะ
ระหว างผลประโยชน ส วนตน และผลประโยชน
สวนรวมได รวมถึงการละอายตอการทุจริต และไม
ยอมใหผู อ ื ่นกระทำการทุจริตอันจะนำมาซึ ่งความ
เสียหายตอสังคมสวนรวม  
  

 
- ภาพถายนักเรียนรวม
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
 
 
 
 
 

http://www.phrabang. 
ac.th/ita_2565 

 

http://www.phrabang/
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กระบวนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติ/องคความรูท่ีไดรับ หลักฐานอางอิง 
 2. สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนเขารวมโครงการ

เยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” จัดโดย
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 จัดฝกอบรมใหนักเรียนเขียน
โครงการเพื่อตานการทุจริต และไดนำเสนอผลงาน 
โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค ป.ป.ช.ภาค 
6 และสพม.นครสวรรค เขารวมรับฟงและแลกเปล่ียน
เรียนรู  ผลการนำเสนอโครงงานครั้งนี้โรงเรียนไดรับ
การคัดเลือกเขารวมแขงขันในระดับภาค จำนวน 8 
โรง และเขารวมแขงขันในระดับประเทศ 4 โรง พบวา 
ไดรับรางวัลระดับประเทศ ดังนี ้
   -  โ ร ง เ ร ี ย น โ ก ร ก พร ะ  ร ั บ ร า ง ว ั ล ชน ะ เ ลิศ 
ระดับประเทศ เงินรางวัล 50,000 บาท  
   - โรงเรียนหนองบัว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับประเทศ เงินรางวัล 20,000 บาท  
   - โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท  
   - โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท 

- เกียรติบัตร 
(หลักฐานอางอิง หนา 20-
21) 
 

ข้ันตอนท่ี 6                   
E-Evaluation 
การประเมินผล 

 
1. ประเมินผลโครงการเมื่อส้ินปการศึกษา  
2. ประเมินผลและสรุปผลจากการนิเทศ ติดตาม
โครงการของคณะศึกษานิเทศก 
3. ประกาศชมเชย ยกยอง และมอบเกียรติบัตร
โครงการโรงเรียนสุจริต 
4. สงเสริมใหสงผลงานเขาประกวดในระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับภาคเหนือ และระดับอื่นๆ  

- ภาพถายการประชุม 
 
 
 
 
 
- ประกาศผลการคัดเลือก
เกียรติบัตร และภาพถาย 
(หลักฐานอางอิง หนา 19, 
20, 21 และ 25) 

ข้ันตอนท่ี 7                 
R-Reforming   
การปรับปรุงแกไข และ
พัฒนา 

1. นำผลการประเมิน มาปรับปรุงแกไข พัฒนา 
2. จัดทำเว็บไซตโครงการโรงเรียนสุจริต และนำ
ผลงานที ่เปนแบบอยาง ที ่โดดเดนตามบริบทของ
โรงเรียนมาเผยแพร ประชาสัมพันธผานเว็บไซตเพื่อ
เปนแบบอยางท่ีดีใหกับโรงเรียนอื่น และผูท่ีสนใจ 
 
 
 
 

- เว็บไซตโครงการ
โรงเรียนสุจริต  
 
 

 

https://citly.me/YtVvN 
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  3.4 การใชทรัพยากรและงบประมาณ 

   แหลงงบประมาณหลักไดจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดสรรให เปนจำนวน
เงินทั้งสิ้น 114,000 บาท นำมาใชในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน และโครงการการขับเคล่ือนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
เปนคาอาหารกลางวัน อาหารวางสำหรับครูผูเขารับการอบรม คาวิทยากร (โดยทาน ดร.สรรเสริญ สุวรรณ) คาเดินทาง
ในการนิเทศโรงเรียน คาดำเนินการในการคัดเลือกผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต คาโล และกรอบเกียรติบัตรสำหรับ
โรงเรยีน ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีการเบิกจายดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชงบประมาณคุมคาทุกกิจกรรม 
 

 ๔ ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ  
  4.1. ผลท่ีเกิดตามวัตถุประสงค 
   4.1.1 ผู บริหาร ครู และนักเรียน มีกระบวนการเรียนรู ที ่เทาทันตอการเปลี ่ยนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต  
ปการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับช้ัน 

 

ชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

ผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 
ทักษะ                

กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

ม. 1 5,826 5,152 88.43 5,432 93.24 5,641 96.82 5,521 94.76 5,401 92.71 
ม. 2 5,901 5,301 89.83 5,763 97.66 5,638 95.54 5,523 93.59 5,196 88.05 
ม. 3 5,800 5,322 91.76 5,423 93.50 5,710 98.45 5,421 93.47 5,428 93.59 
ม. 4 5,195 4,926 94.82 4,933 94.96 4,650 89.51 4,963 95.53 4,692 90.32 
ม. 5 4,530 3,991 88.10 4,210 92.94 4,112 90.77 4,213 93.00 4,156 91.74 
ม. 6 4,335 3,921 90.45 4,121 95.06 4,043 93.26 4,189 96.63 3,915 90.31 
รวม 31,587 28,613 90.58 29,882 94.60 29,794 94.32 29,830 94.44 28,788 91.14 

 

   4.1.2 ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดรับการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต รวมมือปองกัน
และตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสรางเครือขายความซื่อสัตยสุจริต โดยผูบริหาร ครู และนักเรียนเขารวม
โครงการ “STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต” เปนกิจกรรมการเช่ือมโยงเครือขายเยาวชน เพื่อเสริมสรางความ
ตระหนักรู ถ ึงผลกระทบจากการทุจริต การปรับเปลี ่ยนฐานความคิดที ่ทำใหสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได รวมถึงการละอายตอการทุจริต และไมยอมใหผูอื่นกระทำ
การทุจริตอันจะนำมาซึ่งความเสียหายตอสังคมสวนรวม  นอกจากนี้ผูบริหาร ครู และนักเรียนยังไดเขารวม
โครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ฝกอบรมใหนักเรียน
เขียนโครงการเพื่อตานการทุจริต โดยมีผู บริหาร และครูเปนที่ปรึกษา และมีผลงานระดับประเทศเปนท่ี
ประจักษ (หลักฐานอางอิง หนา 17, 20, 21, และ 26) 

  4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   4.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคมีรูปแบบนิเทศ SPASNER โดยใช

กิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสานเครือขายตานทุจริต สู โรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ และสามารถนำไปเปน

แบบอยางได 
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   4.2.2 ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต 
   4.2.3 ครูนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาลงสูหองเรียน นักเรียนไดเรียนทุกคน เรียนทุกหนวยการเรียนรู 
   4.2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค โรงเรียน ครู นักเรียน มีเครือขาย
ความรวมมือตานทุจริต เชน ชมรม STONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
นครสวรรค และสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 และโรงเรียนในสังกัดอื่นๆ เปนตน 
   4.2.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค โรงเรียน ครู นักเรียน มีผลงานเปน
เชิงประจักษ ท้ังในระดับโรงเรียน ระดับสหวิทยาเขต ระดับพื้นท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

  4.3 ประโยชนท่ีไดรับ 

สอดคลองกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุริต 

คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการท่ีสอดคลอง ผลท่ีเกิดข้ึน 
ทักษะ        
กระบวนการ
คิด 

1. กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนใหผูบริหาร ครู นักเรียนสราง
ความตระหนักตอการทุจริต โดยสงเสริมใหกลาวคำปฏิญญา
โรงเรียนสุจริตกิจกรรมหนาเสาธงหรือกิจกรรมอื่นๆ  
2. กิจกรรมการสงเสริมใหผูบริหาร ครู และนักเรียนไดรับการ
ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต รวมมือปองกันและตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบ และสรางเครือขายความซื่อสัตยสุจริต 
โดยผูบริหาร ครู และนักเรียนเขารวมโครงการ “STRONG-จิต
พอเพียงตานทุจริต” เปนกิจกรรมการเชื ่อมโยงเครือขาย
เยาวชน เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการ
ทุจริต การปรับเปลี่ยนฐานความคิดที่ทำใหสามารถแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได 
รวมถึงการละอายตอการทุจริต และไมยอมใหผูอื่นกระทำการ
ทุจริตอันจะนำมาซึ่งความเสียหายตอสังคมสวนรวม 
3. กิจกรรมการสงเสริมใหนักเรียนรวมโครงการเยาวชนไทย 
“ไมลอกการบานไมลอกขอสอบ” ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 
6 ฝกใหนักเรียนไดจัดทำโครงงานเพื่อใหตระหนักถึงปญหา 
เขาใจ และประพฤติปฏิบัติตนในประเด็นไมลอกการบาน ไม
ลอกข อสอบ เพ ื ่ อสร  างความตระหน ักในการปล ู ก ฝ ง
กระบวนการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 
4. กิจกรรมการสงเสริมใหบริหาร และครูรวมกิจกรรม Best 
Practice ถอดบทเรียนตานทุจริต 
5. กิจกรรมการสงเสริมใหนักเรียนดำเนินกิจกรรมสรางสรรค
ตอตานการทุจริตผานส่ือภาพยนตรส้ัน 
6. กิจกรรมการสงเสริมใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียน
ไดดำเนินการกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

1. เปนแบบอยางใหโรงเรียน
ใกลเค ียง ซ ึมซ ับเปนว ิถ ีการ
ประพฤติปฏิบัติตน 
2. นักเรียน 147 คน ไดรับการ
แตงต้ังใหเปน STRONG IDOL 
ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
3. โรงเรียนไดรับรางวัลระดับ
ภาค โครงการเยาวชนไทย “ไม
ลอกการบานไมลอกขอสอบ”
ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
จำนวน 8 โรงและไดรับรางวัล
ระดับประเทศ 4 โรง 
4 . บ ร ิ ห า ร แ ล ะ ค ร ู ม ี  Best 
Practice ถอดบทเร ี ยนต  าน
ท ุ จ ร ิ ตและ ร  ว มส  ง ผล ง า น
ค ั ด เ ล ื อ ก ร ะด ั บ ภา ค เ ห นื อ          
ประจำป พ.ศ. 2565 
5 . น ั ก เ ร ี ย น ม ี ผ ล ง า น ส่ื อ
ภาพยนตรสั้น สามารถเผยแพร
ได 
6. โรงเรียนไดดำเนินกิจกรรม
บริษัทสรางการดี และรวมสงผล
งานคัดเลือกระดับภาคเหนือ
ประจำป พ.ศ. 2565  
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คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการท่ีสอดคลอง ผลท่ีเกิดข้ึน 
มีวินัย 1. กิจกรรมการสงเสริมใหนักเรียนทำโครงงานตานทุจริต โดยมี

ครูเปนที่ปรึกษา นักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
เสร็จ มีความรับผิดชอบ สงงานตรงตอเวลา และมีคุณภาพ  
2. กิจกรรมการสงเสริมใหนักเรียนดำเนินกิจกรรมสรางสรรค
ตอตานการทุจริตผานสื่อภาพยนตรสั้น สงผลงานเขาประกวด 
และเผยแพรผลงานไปยังโรงเรียนในสังกัด และเผยแพรผาน
เว็บไซตโรงเรียน 
3. กิจกรรมการนิเทศ ติดตามนักเรียนท่ีไดรับการแตงต้ังใหเปน 
STRONG IDOL ปฏิบัติหนาท่ีและขยายผลการตอตานการ
ทุจริตในโรงเรียนอยางตอเนื่องตามท่ีไดรับมอบหมาย 
4. สงเสริมใหโรงเรียน ครู และนักเรียนจัดทำบริษัทสรางการดี 
ฝกทักษะการคิด การมีวินัย และมีความรับผิดชอบตองานท่ีทำ  
5. สงเสริมใหครู สรางความตระหนักเพื่อใหนักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และส่ิงท่ีถูกตองดีงาม 

1. โรงเร ียนไดร ับรางว ัลการ
ประกวดโครงงานในระดับภาค 
และไดรับรางวัลระดับประเทศ  
2. นักเรียนมีกระบวนการใน
การทำงาน ทำงานอยางเปน
ระบบ มีผลงานเปนท่ีประจักษ 
3. นักเรียน STRONG IDOL สามารถ
ปรับเปล่ียนความคิด ในการแยกแยะ
ประโยชนสวนตนและประโยชน
สวนรวมแกสมาชิกในโรงเรียน 
4. ไดรางวัลในการนำเสนอผลงาน
บริษัทสรางการดี “ระดับ พอใช” 
ระดับประเทศ ประจำป พ.ศ. 2564   

ซื่อสัตยสุจริต 1. กิจกรรมการสงเสริมใหทุกคนชวยกันดูแลรักษาผลประโยชน
และทรัพยสินของโรงเรียน เชน การประหยัดน้ำและไฟฟา  
การใชกระดาษ  
2. สงเสริมใหนักเรียนจัดทำโครงงานเพื่อตานการทุจริต เชน 
โครงงานไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ โครงงานของหายตอง
ไดคืน โครงงานหนองบัวรวมใจตานภัยการทุจริต โครงงาน
โปรงใสไมโกง เปนตน 

1. ผูบริหาร ครู และนักเรียนไม
นำทรัพยสินสวนรวมมาใชสวนตัว 
2. นักเรียนแยกแยะผลประโยชน
สวนตน และประโยชนสวนรวมได 
สามารถนำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวันได 

อยูอยาง
พอเพียง 

1. สงเสริมใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียนไดดำเนินการ
กิจกรรมบริษัทสรางการดี 
2. สงเสริมใหโรงเรียน ผูบริหาร ครู และนักเรียนใชทรัพยากร
ในการดำเนินกิจกรรมอยางประหยัด คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด 
3. สงเสริมใหโรงเรียนปลูกผักสวนครัว  

1. โรงเรียนมีกิจกรรมบริษัท
สรางการดี มีอาชีพ และแบงปน
ผลิตภัณฑสูชุมชน 
2. นักเรียนมีผลการประเมินคุณ
ลักษะอันพึงประสงคสอดคลองกับ
คุณลักษณะดานอยูอยางพอเพียง
ของโรงเรียนสุจริต 

จิตสาธารณะ 1. สงเสริมใหนักเรียนแกนนำ STRONG IDOL ขับเคล่ือน
ตอตานการทุจริตในสถานศึกษา และขยายผลเปนแกนนำใหกับ
สถานศึกษาสังกัดอื่นๆ   
2. นักเรียนรวมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน วัด ชุมชน  
 
 
 
 
 

1. นักเรียนแกนนำ STRONG 
IDOL ขยายผลการตอตานการ
ทุจริตอยางตอเนื่อง มีเครือขาย
ตานทุจริต 
2. โรงเรยีน วัด ชุมชน                   
มีบริเวณท่ีสะอาด 
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คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการท่ีสอดคลอง ผลท่ีเกิดข้ึน 
การปลูกฝง 1. สงเสริมใหโรงเรียนกลาวคำ

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกครั้ง            
ในการปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง 
โดยมีผู บริหาร ครูและนักเรียน
ปฏิบัติรวมกันทุกวัน 
2. จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต เชน กิจกรรมบริษัทสราง
การดี กิจกรรมปปช.สพฐ.นอย 
ปปช . สพฐ . ช ุ ม ชน  ก ิ จก รรม
สรางสรรคตอตานการทุจริตผาน
สื่อภาพยนตรสั ้น กิจกรรมถอด
บทเรียนของผูบริหาร และคร ู
3. สงเสริมใหครูนำหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษาไปสอนในช้ันเรียน 
4. สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร 
ครูและนักเรียนเขารวมโครงการ
เยาวชนไทย “ไมลอกการบาน     
ไ ม ลอกข  อ สอบ”  เพื่ อ สร  า ง        
ความตระหน ักในการปลูกฝง
กระบวนการค ิดแยกระหว  าง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น  ส ว น ต น แ ล ะ
ประโยชนสวนรวม และขยายผล
ในสถานศึกษา 
5. สรางนักเรียนแกนนำ เพื่อเปน
แบบอย างในการต อต านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และนำไปขยาย
ผลในโรงเรียน 
6. นิเทศโรงเรียนในสังกัดรอยละ 
100  
 
 
 
 
 

1. ผูบริหาร ครู นักเรียนกลาวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตจนเปนวิถี
ชีวิต และนำไปประพฤติปฏิบัติได 
2. โรงเรียนขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต จนมีผลงาน
เปนท่ีประจักษในระดับประเทศ ปการศึกษา 2564 ดังนี ้ 1) 
กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผูบริหาร “นางประภา
พร มั่นพรม” ผูอำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ เขา
รวมนำเสนอผลงานไดรับรางวัล “ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม” 2) กจิกรรม
บริษัทสรางการดี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ
อนุสรณเขารวมนำเสนอผลงานกิจกรรมบริษัทสรางการดี ระดับ
มัธยมศึกษา ไดรับรางวัล “ระดับคุณภาพ พอใช” และผลงานระดับ
ภาค ปการศึกษา 2564 ดังนี้ 1) ผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best 
Practice) สำหรับครู “นางสาวปนัชยา นาคจำรูญ” ครูโรงเรียน
บรรพตพิสัยพิทยาคม เขารวมนำเสนอผลงานไดรับรางวัล “ชมเชย 
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม” 2) ผลงานกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช
หลักสูตรตานทุจริตศึกษา  (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) วาท่ีร.ต.บำรุง 
พรมเยี่ยม  ครูโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์ ไดเขารวมนำเสนอผลงาน  
3. ผูบริหาร ครูและนักเรียนเขารวมโครงการเยาวชนไทย  “ไมลอก
การบาน ไมลอกขอสอบ” จัดขึ้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 ฝก
เขียนโครงการในประเด็นไมลอกการบานไมลอกขอสอบ และสงผล
งานเขารวมประกวดระดับภาค 6 จำนวน 15 โรงเรียน ผลไดรับการ
คัดเลือกจำนวน 8 โรงเรียน เปนตัวแทนของภาค 6 เขาแขงขันใน
ระดับประเทศ ผลในระดับประเทศเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง ไดรางวัล 
4 โรงเรียน คือ รางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ไดรับ
เงินรางวัล 50,000  20,000 และ 10,000 บาทตามลำดับ 
4. นักเรียนแกนนำการตอตานการทุจริต สามารถนำโครงการไปขยาย
ผลในระดับหองเรียนทุกหองเรียนในโรงเรียนตนเอง 
5. นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพม.นครสวรรคไดรับคัดเลือกให
เปน นักเรียนแกนนำในการตอตานการทุจริต ของชมรม 
STONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค เพื่อเปนทีม
ขับเคลื่อนตอตานการทุจริตลงสูชุมชน และเปนแกนนำในการ
ฝกอบรมเยาวชน นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดเอกชน 
 
 
 

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 
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คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการท่ีสอดคลอง ผลท่ีเกิดข้ึน 
การปองกนั 1. ส งเสร ิมให ผ ู  บร ิหาร คร ูนำ

หลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปจัดการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน ใหนักเรียน
ไดเรียนทุกคน  
2. สงเสริมใหโรงเรียน ครู และนักเรียน
รวมกิจกรรมตานการทุจริตทุกรูปแบบ  
3. สงเสริมใหนักเรียนทำโครงงาน
ตานการทุจริต และดำเนินงานตาม
กระบวนการของโครงงาน 
4. สงเสริมใหโรงเรียนประเมิน ITA 
สถานศึกษาออนไลนทุกโรงเรียน 

1. โรงเรียนรอยละ 100 นำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปจัดการเรียน
การสอน นักเรียนไดเรียนทุกคน โรงเรียนมีเอกสารหลักฐานชัดเจน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนรวมกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต เชน กิจกรรมบริษัทสราง
การดี กิจกรรมการถอดบทเรียนกิจกรรมภาพยนตรสั้น การประเมิน 
ITA สถานศึกษาออนไลน  
3. นักเรียนมีโครงงานตานการทุจริต นำโครงงานลงสูหองเรียนทุก
หองเรียน นักเรียนทั้งโรงเรียนไดรวมกันจัดทำโครงงาน และสง
โครงงานเขารวมประกวดจนไดรับรางวัล 
4. โรงเรียนรอยละ 100 ประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน 

การสราง
เครือขาย 

1. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน ครู 
และนักเรียน เขารวมโครงการเยาวชน
ไทย “ไมลอกการบานไมลอกขอสอบ” 
ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 
2. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียน ครู 
และนักเรียน เขารวมโครงการการ
สราง Best Practice “เยาวชนไทย 
ไมทน ไมยอม ไมเฉย ตอการทุจริต”
ของชมรม STONG-จิตพอเพียงตาน
ทุจริตจังหวัดนครสวรรค  
3. ขาพเจาเปนวิทยากร โครงการ
การสรางเยาวชนแกนนำและการ
สราง Best Practice ตอตานทุจริต
ในสถานศึกษา จังหวัดนครสวรรค” 
ของสำนักงาน ป.ป.ช. 
4. ขาพเจาเปนวิทยากรการบรรยาย 
และฝ กปฏ ิบ ัต ิ  ในการประเมิน
ค ุณธรรมและความโปร  งใสการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
(ITA) จัดโดย สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 

1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค
โรงเรียน ครู นักเรียน มีเครือขายตานทุจริต เชน   
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6  สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค 
ชมรม STONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค  โรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัด
เอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี 
ชัยนาท 
2. ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
อุทัยธานี ชัยนาท มีความรู ความเขาใจในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA) 
สามารถนำไปดำเนินการกับผูท่ีเกี่ยวของตอไป 

 

 5. ปจจัยความสำเร็จ 

 

 

 

  

                1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรคเปนสำนักงานที่มีที ่ตั้งอยูกลางเมือง
นครสวรรค มีการคมนาคม การติดตอส่ือสารสะดวกกับทุกหนวยงาน เปนโอกาสท่ีดีท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 
ไดประสานขอความรวมมือในการรวมกันปองกันการทุจริต สงผลใหโรงเรียน ครู และนักเรียนมีเครือขายใน
การปองกันการทุจริตที่เปนองคกรหลักสำคัญของการตานทุจริต การไดรับขาวสาร การประชุม และการ 
รวมงานกับสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ทำใหผู บริหาร ครู และนักเรียนไดรับรู และมีความตระหนักในการ
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางของการตานทุจริตไดอยางเปนวิถีชีวิต 
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ขับเคลื่อนตอตานการทุจริตลงสูชุมชน ขยายผลสูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สังกัดองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดเอกชน 
   3. โรงเรียน ผู บริหาร ครู นักเรียนและเพื่อนรวมงาน ใหความรวมมือในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนสุจริต จึงกอใหโครงการโรงเรียนสุจริตมีผลงานเปนที่ประจักษ ผูบริหาร ครู และนักเรียนมี
คุณลักษณะ 5 ประการอยางชัดเจน 

 ๖. บทเรียนท่ีไดรับ (Lesson Learned) 

จากผลการดำเนินงาน ขาพเจา ไดคนพบรูปแบบการนิเทศที่เปนระบบ มีการวิเคราะหขอมูล 
ความตองการของโรงเรียน เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานใหตรง และสอดคลองกับความตองการ มีการบูรณาการ
เชื่อมโยงใหครูไดนำกิจกรรมลงสูผูเรียนอยางเห็นผลชัดเจน การใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) นักเรียนไดฝก
ปฏิบัติ ฝกกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ นักเรียนไดลงมือกระทำมากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ผูเรียนไดเรียนรู
โดยการอาน การเขียน การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อกีท้ังผูเรียนยังไดใชกระบวการคิดข้ันสูง สงผลให
การดำเนินโครงการประสบผลสำเร็จอยางมีคุณภาพ และท่ีสำคัญการดำเนินงานตาง ๆ ไมอาจประสบผลสำเร็จได
หากเดินไปเพียงคนเดียว การมีเครือขายการสรางเครือขายเพื่อเขามามีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรม สงผลให
ประสบผลสำเร็จไดอยางดียิ่ง  

 ๗. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ  

  7.1 การเผยแพร 

   - เผยแพรผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค ผานเว็บไซต (หลักฐานอางอิง หนา 21) 

  7.2 การไดรับการยอมรับ/รางวัลท่ีไดรับ 

   - นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

 

 

 

 

 

   - เปนคณะทำงานโครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจัดอบรมใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค ในกิจกรรม STRONG CAMP เพื่อสราง STRONG IDOL 15 โรงเรียน 147 คน ระหวาง
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมแกรนดฮิลล รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครสวรรค เพื ่อให 
STRONG IDOL ขยายผลโครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” ในสถานศึกษา และมีการตอยอด  
ดำเนินโครงการในระดับภูมิภาค และระดับประเทศตอไป (หลักฐานเพิ่มเติมหนา 22) 

 

 

 

                    2. การไดรับโอกาสจากชมรม STONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค รวมกับ
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครสวรรค ทำใหนักเรียนในสังกัดไดรับการยอมรับ เปนแกนนำในการตานทุจริต 
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   - เปนวิทยากรการจัดทำ BEST PRACTICES จัดโดยชมรม STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต 
จังหวัดนครสวรรค รวมกับสำนักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค ณ 
โรงแรมบานสวนรีสอรท จังหวัดนครสวรรค ผูเขารับการประชุมเปนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 4 รุน 
จำนวน 8 วัน ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
(เอกสารหลักฐานอางอิง หนา 22) 

 

 

 

 

 

 
 

   - เปนวิทยากรโครงการ “STRONG-จิตพอเพียงตาน
ทุจริต” กิจกรรมการเชื ่อมโยงเครือขายเยาวชน หัวขอบรรยายเรื่อง 
Best Practice “เยาวชนไทย ไมทน ไมยอม ไมเฉยตอตานการทุจริต”
กลุมเปาหมายคือ นักเรียนสภานักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน 150 คน
จัดโดยชมรม STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค 
รวมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค วันที่ 25 กุมภาพันธ 
2565 ณ หองประชุมโรงเรียนนครสวรรค (หลักฐานเพิ่มเติมหนา 22) 
 

   - เปนคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
โครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” (สำนักงาน ป.ป.ช. 
ภาค 6) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คัดเลือกผลงานจำนวน 14 
โรงเรียน ผานการคัดเลือกจำนวน 8 โรงเรียน เปนตัวแทนระดับภาค 6         
เขาประกวดในระดับประเทศตอไป  
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   - ไดรับเชิญเปนวิทยากรในการบรรยาย สรางความรู ความเขาใจ การประเมินคุณธรรม และ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA) ในการประชุมครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2565 ณ  สพม. อุทัยธานี ชัยนาท 

 
 

 
 
 
 
   - เปนคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรตานทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
   - เปนคณะกรรมการโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
   - เปนคณะกรรมการโครงการการประเมินคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค 
 

 

 

 

 

   - เปนคณะกรรมการตัดสินการประกวด BEST PRACTICES ตานทุจริตในสถานศึกษาจังหวัด
นครสวรรค จัดโดยชมรม STRONG-จิตพอเพียงตานทุจริต จังหวัดนครสวรรค รวมกับสำนักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประจำจังหวัดนครสวรรค ณ โรงเรียนนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยผูสงผล
งานเขาประกวด คือเยาวชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 19 โรงเรียน ประกอบดวยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
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 จากผลงานดังกลาว ขาพเจาภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งในการปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใน  
สถานศึกษา หลอหลอมวัฒนธรรมในกลุ มเด็กและเยาวชน รวมมือปองกันและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
สรางเครือขายความซื่อสัตยสุจริต พัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุกของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัดใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 รางวัลที่ไดรับ ผลของการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตยังสงผลใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค และโรงเรียน ผูบริหาร ครู นักเรียน และขาพเจาไดรับรางวัลเปนท่ีประจักษ เชน 

  
 

        
         

 

 

 

 

 
  - ครู ผู บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันการทุจริตใหกับนักเรียน ครู ผูบริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการปองกันการทุจริตเชิงรุกของหนวยงานใหเขมแข็งและมี
ประสิทธิภาพ มีผลงานระดับภาคเหนือและระดับประเทศ ไดแก  

  1) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู บร ิหาร “นางประภาพร มั ่นพรม” 
ผูอำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ ไดรับรางวัล “ระดับดีเยี่ยม” ระดับประเทศ ประจำป พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 

 

- สพม. นครสวรรคไดรับเกียรติบัตร                      
องคกรคุณธรรมตนแบบ  จังหวัดนครสวรรค 

- ขาพเจาไดรับไดรับรางวัลพระพฤหัสบดี 
ประเภทบุคคลผูปฏิบัติงานดานการศึกษาจากสำนักงาน
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) ประจำป 2564 
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   2) กิจกรรมบริษัทสรางการดี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณเขารวม 
                                   นำเสนอผลงาน ไดรับรางวัล “ระดับ พอใช” ระดับประเทศ ประจำป พ.ศ. 2564   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  3) ผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู “นางสาวปนัชยา นาคจำรูญ” 
ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม เขารวมนำเสนอผลงานไดรับรางวัล “ชมเชย ระดับคุณภาพ ดีเยี ่ยม”            
ระดับภาคเหนือ ประจำป พ.ศ. 2564   

 4) ผลงานกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใชหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรม) วาที ่ร อยตรีบำรุง พรมเยี่ยม ครูโรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ ์ ไดเขารวมนำเสนอผลงาน                   
ระดับภาคเหนือ ประจำป พ.ศ. 2564   

  5) โรงเรียนไดรับรางวัลระดับภาค 6 โครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” 
(สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โรงเรียน เปนตัวแทนระดับภาค 6 
เขาประกวดในระดับประเทศ รายช่ือโรงเรียน มีดังนี ้

   1. โรงเรียนโกรกพระ   2. โรงเรยีนตากฟาวิชาประสิทธิ ์
   3. โรงเรยีนทหารอากาศอนุสรณ 4. โรงเรยีนทาตะโกพิทยาคม 
   5. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 6. โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
   7. โรงเรียนหนองบัว           8. โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ (หลักฐานอางอิง หนา 26) 
  6) โรงเรียนไดรับรางวัลระดับประเทศ โครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ” 

(สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โรงเรียน รายช่ือโรงเรียน มีดังนี้ 
   1. โรงเรียนโกรกพระ  รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ เงินรางวัล 50,000 บาท  
   2. โรงเรียนหนองบัว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ เงินรางวัล 20,000 บาท  
   3. โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ ์รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท  
   4. โรงเรียนรัฐราษฎรอนุสรณ รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ เงินรางวัล 10,000 บาท  
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 ๘. ขอเสนอแนะ  

 จากการดำเนินงานการใชรูปแบบนิเทศ SPASNER โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสาน

เครือขายตานทุจริต สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครสวรรค มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ควรนำผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ไปกำหนดเปนนโยบายของสถานศึกษา 

 2. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลที่ไดจากโครงการนี้ไปสรางความตระหนักใหกับบุคลากร 

และนักเรียนเพื่อใหเห็นถึงความสำคัญของโครงการ และควรดำเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตโดยจัดใหมีการ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการอยางตอเนื่อง 

 3. ควรนำผลโครงการในครั ้งน ี ้ ไปเปนขอมูลดานสารสนเทศเพื่อประกอบในการจัด 

ทำแผนงาน ปฏิทินปฏิบัติงานตลอดจนเปนแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ในการวิเคราะห

สภาพของชุมชนตลอดจนนำผลการวิเคราะหสภาพชุมชนมากำหนดแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

และโรงเรยีนกำหนดใหมีการทบทวนขอมูลสารสนเทศ 

 4. ควรสงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 5. ในปตอไปควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลความสำเร็จของโครงการโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 

 

****************************************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชองทางการเผยแพรรูปแบบนิเทศ SPASNER                      

โดยใชกิจกรรมเปนฐาน (Active) ผสานเครือขายตานทุจริต            

สูโรงเรียนสุจริตอยางมีคุณภาพ 
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เกียรติบัตรผูสงเสริม สนับสนุนและสรางคุณประโยชน                                      

ในการปองกันการทุจริตอยางเต็มกำลัง 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 



 
 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถายการนิเทศ ติดตาม                    

โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด 

24 
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ประกาศผลการคัดเลือกโครงการเยาวชนไทย “ไมลอกการบาน ไมลอกขอสอบ”  (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6) 
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เอกสารอางอิง 
 

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม. หลักสูตร คูมือ และ

แนวทางการสรางเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต โครงการขาราชการไทยไรทุจริต. 2558 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็นการ

ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580). 2561 

สำนักพัฒนานวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. แนวทางการดำเนินงานโครงการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสจุริต) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562. 2562 
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