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แผนงาน/โครงการ 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ชื่อแผนงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ : โรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อท่ี 1 และ 5 สพม.34 ข้อท่ี 1 และ 3   สพฐ. ข้อท่ี 4   ป.ป.ช. ข้อท่ี 

1 และ 3   

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :  

มาตรฐานท่ี  1    คุณภาพของผู้เรียน 
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายนิพนธ์ วิทยาวาณิตย์ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานได้เสนอแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยก าหนดชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐาน

แกนกลาง ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาปรับใช้  ในการนี้โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้โดยผ่าน

กิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความคิด 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

4. เพื่อพัฒนาผู้เรียนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. เป้าหมาย  

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร จ านวน 224 คน ได้รับการพัตนาตรง

ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  



3.1.4 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร ร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (การป้องกันการทุจริต) 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคารมีทักษะกระบวนการคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ระอายต่อการทุจริต มีจิตพอเพียง รับผิดชอบต่อสังคม 

 3.2.3 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 

    4.1 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1  บูรณาการการเรียนการสอน

หลักสูตรต้านทุจริตกับสาระหน้าท่ี

พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนิน

ชีวิตในสังคม  

- - - - สิงหาคม 2563  

ครูนิพนธ ์

        

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ  

 ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)   

6.สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

7.งบประมาณ 

เงินงบประมาณปี 2563 ระยะท่ี 2  จ านวน ………………………... บาท 

รวมเงินงบประมาณปี 2563 จ านวน ………………………………………….. 
 

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง  

 8.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 8.2 ครูผู้สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 

 8.3 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร 
 

 

 

 

 

 

 



 

9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

9.1 เชิงปริมาณ 

    9.1.1 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนปายวิทยาคาร จ านวน 224 คน ได้รับ

การพัตนาตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  

 

1.การท าใบงาน 

2.สังเกตพฤติกรรม 

 

 

1.ใบงาน 

2.แบบประเมินพฤติกรรม 

     9.1.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนปายวิทยาคาร ร้อยละ 80 ให้ความ

ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(การป้องกันการทุจริต) 

 

1.ตอบแบบสอบถาม 

 

1.แบบสอบถาม 

9.2 เชิงคุณภาพ 

    9.2.1นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 

โรงเรียนปายวิทยาคารมีทักษะกระบวนการคิด

แยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่ วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม ระอายต่อการทุจริต มีจิต

พอเพียง รับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.การท าใบงาน 

2.สังเกตพฤติกรรม 

 

 

1.การท าใบงาน 

2.สังเกตพฤติกรรม 

 

    9.2.2 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับ 
ดีมาก 

 

1.แบบประเมิน 

 

1.แบบประเมิน 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียนมีทักษะการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  10.2 นักเรียนมีความละอายและต่อต้านการทุจริต 

10.3 นักเรียนมีจิตพอเพียง 

10.4  นักเรียนพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

ลงช่ือ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นายนิพนธ์  วิทยาวาณิตย์) 

ลงช่ือผู้เห็นชอบโครงการ............................................... 

                                  (นางจตุพร  สุรินทร์) 

                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

 



ลงช่ือผู้รับรองโครงการ............................................... 

                              (นางศิริวัฒนา  ยุ้งทอง) 

                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ลงช่ือผู้อนุมัติโครงการ............................................... 

                               (นายวรศักดิ์  ฤทธากันต์) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (การป้องกันการทุจริต) 

ระยะท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563)   

 

กิจกรรม : บูรณาการการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตกับสาระหน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน

สังคม 

ล าดับ รายการ จ านวนหน่วย 
ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


