
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ที่              …………………….   วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 
เรื่อง     การรายงานการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 
ผู้มีส่วนรับผิดชอบโครงการ นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ           1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  3. คณะกรรมการด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
  4. ด าเนินการท ากิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
  5. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
  6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริต 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2. เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3. เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
     
ผลที่ได้รับจากด าเนินงาน 
  1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
  2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    



3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   
5. สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
ปัญหา / อุปสรรค 
  ปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรมคือ นักเรียนบางคนยังขาดวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
เช่น คุยหยอกล้อกัน และเดินแถวไม่เป็นระเบียบ  
 
ข้อเสนอแนะ / รายละเอียดอื่น ๆ 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่อง  การมีระเบียบ
วินัยในการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
    
 
 
 
 
 
ลงชื่อ ผู้รายงาน                   (ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงาน        
       (นางสาวชฎาพร เสาร์ค า)                              (นายสนั่น  ไชยหงษ์)  
            หัวหน้าโครงการ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

โครงการ  โรงเรียนสุจริต พินิจคุณธรรม 
กลุ่มงาน การบริหารวิชาการ 
แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระยะเวลาการด าเนินงาน            1 ตุลาคม 2563 –  30 กันยายน 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม     นางสาวชฎาพร เสาร์ค า 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม          
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยพิจารณา
จากผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และการจัดการข้อร้องเรียนเรื่องการ
ทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของครู บุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และข้อกล่าวหาครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน  
ไม่มีคุณธรรม  ไม่มีจริยธรรมไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไม่มีธรรมาภิบาล ตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  การตรวจสอบและน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง การแจ้งตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบ ข้อ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ท าการ ศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยก าหนดให้สถานศึกษา                
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ่ือสนับสนุนและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 
 
2.  วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
2. เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ 

และส านึกในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    
3. เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม                

การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   



5. เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา  
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  

3.1.1.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   
3.1.2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการ

เป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต   
3.1.3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา 

  3.1.4.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   

  3.1.5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 

3.2.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
เพ่ิมขึ้น   

3.2.2  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น   

3.2.3  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
ในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

3.2.4  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน   

3.2.5 โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ / วิธีการประเมิน / เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลผลิต (Outputs)    
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

สังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี 
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

3.  ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนมีความรู้เรื่องการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบเช็คเวลาเรียน 

4.  ร้อยละ  80  ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

นิเทศ ติดตาม  แบบนิเทศ ติดตาม 

5.  โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 



ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ใน         
การประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพิ่มข้ึน 
 

นิเทศ ติดตาม แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีจิสาธารณะ 
และส านึกในการเป็นพลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย  และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มขึ้น 

 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
และให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีการปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

 

การเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)  ประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

 

นิเทศ ติดตาม แบบนิเทศ ติดตาม 

 
5. งบประมาณโครงการ   
 จ านวนเงินโครงการ 1,000 บาท 
 ใช้ไปจ านวนเงิน               290 บาท 
 คงเหลือ      710 บาท 
    
 
 
 
 
 



6.  สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

ที ่ วัตถุประสงค์ของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือมุ่งให้โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

 

  นักเรียนทุกคนได้รับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม   

2. เพ่ือมุ่งสร้างเสริมจิตส านึกและ
ค่านิยมให้แก่คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีจิต
สาธารณะ และส านึกในการเป็น
พลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็นพลเมืองดี  
ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต    

3. เพ่ือมุ่งพัฒนาคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนให้มี
ความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปราม  การทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา  
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม  การ
ทุจริตในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 

4. เพ่ือส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางปฏิบัติ   

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และ               
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

5 เพ่ือมุ่งประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการ

  สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 



ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 

 
 
7.  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 
ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ

ความส าเร็จ 
 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลผลิต (Outputs)     
1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม

อุปถัมภ์) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส
และเป็นธรรม 
 

  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   

2. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนมีจิตสาธารณะ และส านึก
ในการเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ และส านึกใน
การเป็นพลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบ
วินัย และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

๓. ร้อยละ 80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตใน
สถานศึกษา และให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในสถานศึกษา 
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการป้องกันและ
ปราบปราม  การทุจริตในสถานศึกษา และ
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

๔. ร้อยละ  80 ของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ   



5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

  สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคร้อยละ 
๑๐๐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา 

 
ที ่

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ  สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 

   

1. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

  นักเรียนทุกคนได้รับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม   

2.  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
มีจิสาธารณะ และส านึกในการเป็น
พลเมืองดีปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  
และมีความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ิมขึ้น 
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
จิตสาธารณะ และส านึกในการเป็น
พลเมืองดี  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย 
และมีความซื่อสัตย์สุจริต    

3. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
มีความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในสถานศึกษา  และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในสถานศึกษา และให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา 

4. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมี
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติเพิ่มข้ึน 
 

  คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางปฏิบัติ   

5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์)  ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน 

  สถานศึกษากับหน่วยงานทุกภาคมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สถานศึกษา 



 
 
 
 
8.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 8.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

 เพศชาย  จ านวน  104  คน        
  เพศหญิง  จ านวน  107 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 211 คน    
  คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 

  8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ที ่ หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 90.00 10.00 - - - 
2 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการหารายได้

ระหว่างเรียน 
70.00 10.00 10.00 - - 

3 กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจระหว่างกัน 

90.00 10.00 - - - 

4 ความเหมาะสมของสถานที่ 90.00 10.00 - - - 
5 การสอดแทรกกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในแต่

ละรายวิชา 
85.00 7.00 8.00 - - 

6 ความพึงพอใจโดยรวมต่อกิจกรรม 87.00 13.00 - - - 
 

- จ านวนผู้ตอบมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ …….85……… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ …….10……… ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ……..3………. ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ ..........-.......... ของผู้ท าแบบประเมินทั้งหมด    

      8.3 สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
8.3.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
8.3.2 นักเรียนบางส่วนต้องการเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 



 
 
 
 
9.  สรุปในภาพรวม 
 9.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนส่วนใหญ่พึงพอใจกับกิจกรรมที่จัดให้ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน โดยประเมิน
จากการความพึงพอใจโดยรวมของกิจกรรม ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจน
นักเรียนที่ท าให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 
 9.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
  นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะการฟัง และการสื่อสาร ท าให้นักเรียนบางคนยังน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และความสุจริตน าไปใช้ยังไม่ถูกต้อง  
 9.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
  ขอความร่วมมือจากคุณครูที่ท าการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สอดแทรกความรู้ในเรื่องหลัก
หลักคุณธรรม จริยธรรม และความสุจริตในรายวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความสุจริต และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
                       ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                        (นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า) 
                                           ต าแหน่ง  ครู 
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