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การรายงานผลการด าเนินงาน  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

1. ความส าคัญของการด าเนินงาน  
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมทั้ง 

ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของ รัฐ หรือ
องค์กรอิสระต่าง ๆ ท่ีเห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็น อุปสรรคที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยน้ัน เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่าปัญหาเรื่อง การทุจริต
คอร์รัปชัน่เป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา ดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย มาอย่างยาวนาน 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จึงได้จัดท ารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตประกอบด้วย 
เนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) 
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) Strong : จิตพอเพียงต้านทุจริตและ 4) พลเมืองกับความ รับผิดชอบ
ต่อสังคมซึ่งทางซึ่งท้ัง 4 หน่วยน้ีจะจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 
6 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริตแก่ผู้เรียนทุกระดับท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองท่ีซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นลดลงและดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้นบรรลุตามเป้าประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 ถึง 2564)  และน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตเสนอต่อคณะกรรมการ   ป.ป.ช.   เพื่อน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561   

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการใน
กลุ่มพัฒนาผู้เรียน รายวิชา แนะแนว โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (ในระดับปฐมวัยจะ
รวมกับกลุ่มเสริมประสบการณ)์ ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับ ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมความเสียหายท่ี
เกิดจาก การทุจริตความส าคัญของการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ
เรียนรู้ตาม หลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย  

2. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ได้รับนโยบายจากเขตพื้นท่ี



การศึกษา ให้จัดการเรียนการ สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทางโรงเรียนจึงมีการประชุมตกลงเพื่อระบุรายวิชาให้
จัดสอน ในท่ีประชุมได้ ตกลงว่าจะจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ก่อนเพื่อท าเป็นแนวทาง ในปี
การศึกษาต่อๆไป  โดยทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ)์ในพระราชูปถัมภ์ฯ  โดยด าเนินการดังนี้ 

จัดรายวิชาเพิ่มเติม    
- บูรณาการการเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  
- บูรณาการการเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ  
-  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชาแนะแนว  
- จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  

 

ในรายวิชาแนะแนว ทางโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ได้จัดให้ครูประจ าช้ัน
เป็นครูผู้สอน เพื่อให้สะดวกใน การสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลตามคุณลักษณะท่ีหลักสูตรก าหนด  

3. กระบวนการด าเนินงาน  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในโครงการ

โรงเรียนสุจริต ในปีการศึกษา  2564 นั้น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ได้ก าหนดเป็น
โครงการต่อเนื่อง มีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 1. ประชุมเตรียมการเพื่อน าเสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ  

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ  
3. ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ  
4. ด าเนินงานตามโครงการ ได้แก่  

4.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
4.2 ถอดบทเรียน โรงเรียนสุจริต  
4.3 ประเมิน ITA  
4.4 รายการอื่นๆ  

5. ก ากับติดตาม  
6. สรุป ประเมินผล และรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน  

4. ผลการด าเนินงาน  

              โรงเรียนมีการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   
นักเรียนมีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  

โครงการอีกทั้งได้น าผลการด าเนินงานไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหารตามกลยุทธ์และมาตรฐานของ 
โรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินหลักสูตร (นักเรียนมีตัวตน) ร้อยละ 100  

5. ประโยชน์ที่ได้รับและการเผยแพร่  
                โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดลงใน



ตารางเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาแนะแนว ครูประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบใน 

การจัดการเรียนการสอน ซึ่ง นกัเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การจัดการของ
ใช้ตนเองและส่วนรวม  การดูแลความสะอาดสถานท่ี การคิดสถานการณ์ใกล้ตัว การเข้าแถวเคารพธงชาติ ฯลฯ 

เรื่องราวท่ีนักเรียนได้ เรียนรู้เหล่านี้ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีตรงตามหลักสูตร หล่อหลอมให้นักเรียน
สามารถปฏิบัติตนตามท่ี ได้เรียนรู้จากการคิดเอง ท าเอง มีวินัยในตนเอง รู้จักการยอมรับตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง มี
ความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวมก่อนเสมอ โรงเรียนได้รับผลดีจากการท่ีนักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวอย่างเห็นเป็น
รูปธรรม ทั้งในระดับห้องเรียนท่ีครูประจ าชั้นเป็นผู้สังเกตและประเมินพฤติกรรมในห้องเรียน และระดับโรงเรียนท่ี
มอง ภาพรวมแล้วเห็นถึงผลส าเร็จจากการเรียนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กล่าวได้ว่า เมื่อนักเรียนกลับบ้าน 
นักเรียน ก็สามารถเป็นเด็กดี มีวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ในครอบครัวของตนเองได้ เมื่อมาโรงเรียน นักเรียน
ก็ สามารถปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ มีวินัยและรู้หน้าที่ของตนเองในห้องเรียน/โรงเรียนได้เช่นกัน  

 

6. ปัจจัยความส าเร็จ   
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดขึ้นได้จากการร่วมมอืร่วมใจ กัน

เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของครูและบุคลากรทางการศกึษา ท่ีศึกษาเนื้อหาและน าไปจัดการเรียนการสอนใน ห้องเรียน 
บูรณาการเข้ากับชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ อีกทั้งยังมีนักเรียนท่ีเปิดใจเรียนรู้เนื้อหาใหม่ท่ีไม่เคย เรียนมาก่อน 
พร้อมท้ังน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันท้ังท่ีบ้าน โรงเรียน ห้องเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กอย่าง  ป.1-3 หรือเด็กโต
อย่าง ป.4-6 ก็สามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้  

7. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อเนื่องและเอกสารอ้างอิง  
โรงเรียนได้น าหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ไม่นานจึง ท าให้ครูบางท่าน ยังไม่ค่อยมั่นใจใน

การสอนของตนเอง การการจดัการเรียนการสอนในบางครั้ง สื่อก็ไม่พร้อมท่ีจะจัดการสอนตามแผนได้ จึงได้ปรับ 
และใช้ตามบริบทของห้องเรียน อีกทั้งยังมีครูบางท่านเสนอให้จัดการสอนคล้ายวิชาลดเวลาเรียน เพื่อไม่เป็นการ
สร้างภาระให้กับครูเพิ่มเติม ใช้วิธีการสอดแทรกแต่ไม่เพิ่มงานเอกสารให้ครู โดยวิธีการสอนอาจจะอ้างอิง เกณฑ์
ประเมิน 5 ข้อแทนท่ีจะจัดกิจกรรมการสอนเป็นรายวิชาแบบน้ี ซึ่งทางโรงเรียนได้พยายามหาวิธีการ ประยุกต์ 
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 
 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  
1. ชื่อโครงการ โรงเรียนสุจริต  

2. ลักษณะโครงการ โครงการใหม่       โครงการต่อเนื่อง   
3. การด าเนินกิจกรรม ด าเนินการเสร็จแล้ว         ก าลังด าเนินการ          ยังไม่ได้ด าเนินการ                             

4. ความเป็นมาของโครงการ/งาน/กิจกรรม  

โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เปิดตัวโครงการ 
“โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 น าร่องจากทุกภาค 225 โรงเรียน (225 เขต พื้นท่ีการศึกษาๆละ 1 
โรงเรียน) เป็นโครงการท่ีมียุทธศาสตร์และแผนงานท่ีชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่น
เป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการปราบปรามและรณรงค์ เพื่อป้องกันการคอรร์ัปชั่น
อย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอรร์ัปชั่นโดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่ง ปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการ
ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม  ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็
จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลงไปในอนาคต   

โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพ  ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นรุ่นที่ 3 จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น  
5. วัตถุประสงค์   

ผลผลิต (Outputs)  
1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  2. 

เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิต
สาธารณะ  
ผลลัพธ์ (Outcomes)  

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต  

สาธารณะ  
6. ขอบเขตโครงการ  

6.1 ด้านเป้าหมายของโครงการ/งาน/กิจกรรม   
ครู นักเรียนในโรงเรียนทุกคน  

6.2 สถานที่ด าเนินงาน  
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ   

6.3 วันเวลาด าเนินงาน  

ตลอดปีการศึกษา 2564 



6.4 เนื้อหาสาระ   
จัดการเรียนการสอนลงในตารางเรียนชั้น ป.1-6 บูรณาการเขา้กับรายวิชาแนะแนว (กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน) จ านวน 40 ชม.ต่อปีการศึกษา  
7. เป้าหมาย  

7.1 เชิงปริมาณ  
ครู นักเรียนในโรงเรียนทุกคน  

7.2 เชิงคุณภาพ  
ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะ 

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
8. วิธีด าเนินงาน (เขียนกิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน)  

กิจกรรม  ระยะเวลา  งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมเตรียมการเพื่อน าเสนอ
โครงการ และอนุมัติโครงการ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ  
3. ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ  
4. ด าเนินงานตามโครงการ  
 - หลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา  
- ถอดบทเรียนโรงเรียนสุจริต  
 - ประเมิน ITA  
 - อื่น ๆ  
5. ก ากับ/ติดตาม  
6. สรุป/ประเมิน/รายงาน 

พ.ค. 64  

พ.ค. 64  
มิ.ย. 64  

 
ตลอดปีการศึกษา มิ.ย. 

– ก.ย. 64  
ส.ค. 64   

ตลอดปีการศึกษา 
พ.ค. 64– ก.พ. 65 

ก.พ. 65 

-  

-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
- 

ผู้บริหาร ครู และ

บุคลากรทุกท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ผลการด าเนินการ  บรรลุ/  
ไม่บรรลุ  

หมายเหต ุ

1. มีการสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต”  

2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

1. มีการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  

2. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

บรรลุ  

บรรล ุ

 

 

 

9.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
1. เงินอุดหนุน  

รายหัวประถม - บาท  
2. เงินรายได้สถานศึกษา - บาท  

รวมทั้งสิ้น - บาท  
10. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

10.1 ปัญหา/ อุปสรรค  
คณะครูบางส่วนยังขาดความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร วิธีการสอน จึงอาจจะมีติดขัดบ้างในปีนี้  จึง

มีการสอนตามแผนการจัดกิจกรรม รวมทั้งค่อย ๆ ศึกษา และจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วย  
10.2 ข้อเสนอแนะ   

อยากให้จัดกิจกรรมการสอนคล้ายกับวิชาลดเวลาเรียน เพื่อไม่สร้างภาระให้กับครูเพิ่มเติม  
เนื่องจากครูบางท่านจะยังไม่พร้อมท่ีจะสอนตามแผนการจัดกิจกรรม จึงได้เลือกสอนตามเกณฑ์ ประเมิน 
5 ข้อแทน แต่การประเมินยังเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ผู้เรียนควรได้รับอยู่  

 

 

                                                                           ลงชื่อ …………………………………… 

                                                                             ( นางรัตนา  สาแหรกทอง) 

 
 



 
 
 
 

 


