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โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนสุจริต (หลักสูตรต้านทุจริต) 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องกับพันธกิจ สพฐ :  ข้อที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย/ขั้นพ้ืนฐาน 
     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
          ข้อที่ 1.1 , 1.2 
     มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     ข้อที่ 3.1 – 3.5   
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สนับสนุนนโยบายโรงเรียน         ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ ฯ 
ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ       ระหว่าง 1 เมษายน 256๔ – 31 มีนาคม  256๕ 
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๔ 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ผู้รับผิดชอบ   ........................................... 

1. หลักการและเหตุผล   
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษา ก าหนดไว้ 9 หมวด  อันประกอบด้วย ความมุ่งหมายและหลักการ สิทธิหน้าที่ทางการศึกษา 
ระบบการศึกษา แนวทางจัดการศึกษาโครงสร้างและการบริหารจัดการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพ ครู
และบุคลากร สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล ก าหนด ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการพิจารณาท าการ
ประเมินผลการเรียน รายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียน หรือเม่ือสิ้นสุการเรียนหรือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในทุก
รายวิชา 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 5 ด้านได้แก่ 1) ทักษะกระบวนการคิด ๒) มีวินัย ๓) ซ่ือสัตย์สุจริต ๔)
อยู่อย่างพอเพียง ๕) มีจิตสาธารณะ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รู้ถูกผิด และ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
๒.3 เพ่ือปลูกฝังความซ่ือสัตย์สุจริตให้กับนักเรียน 

   
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    นักเรียนชั้นประถมศึกษาจ านวน 148 คน  
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 3.2 ด้านคุณภาพ    
  ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีระดับคุณภาพด้านทักษะโรงเรียนสุจริตในระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ได้  ประเมินผ่านการใช้หลักสูตรด้านทุจริต 

  
4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหล่งงบประมาณ 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 

เป้าหมาย 
(ระบุ/คน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินอุดหนุน
จัดการเรียน

การสอน 

เงินอุดหนุนตาม
วัตถุประสงค์ 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน
อ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม นักเรียน 148 คน 5,๐๐๐     
นายพงพัฒศ์  ฌาศิส 

 
รวม 5,๐๐๐ (ห้าพันบาทถ้วนบาทถ้วน) 

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    
5. วิธีการด าเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) วัน/เดือน/ ปี หมายเหตุ 

ขั้นเตรียมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๒๐๐ เม.ย.6๔  

-แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม ๓๐๐ เม.ย.6๔  

ขั้นด าเนินการ (D) 
-ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

๕๐๐ 
เม.ย.6๔  

-จัดเตรียมเอกสารงานหลักสูตร ๒,๕๐๐ เม.ย.6๔ – มี.ค. 6๔  
ขั้นตรวจสอบการด าเนินการ ( C ) 
-จัดท าเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม ๕๐๐ เม.ย.6๔  
-ด าเนินการประเมินผลตามขั้นตอน  เม.ย.6๔ – มี.ค. 65  
ขั้นแก้ไขปรับปรุง (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินกิจกรรม ๕๐๐ เม.ย.6๕  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป ๕๐๐ เม.ย.6๕  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม (A) ๕๐๐ มี.ค. 65  
 

6. ตัวชี้วัดความส าเร็จ/การประเมินผล 

ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ ขั้นตอนวิธีประเมิน 
เครื่องมือท่ีใช้

ประเมิน 
1 ผลผลิต (Outputs ) 

(ผลท่ีเกิดขึ้นทันที) 

ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน แบบประเมิน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
(ผลท่ีเกิดขึ้นระยะยาว) 

ประเมินผ่านกิจกรรมการสอน แบบประเมิน 
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7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  สถานศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้เรื่องความสุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริต 

๒.  ผู้เรียนแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รู้ถูกผิด และน าไปใช้ใน  
     ชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต 

   
  
      ลงชื่อ                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            (นายพงพัฒศ์  ฌาศิส) 

       
      ลงชื่อ            ผู้เห็นชอบโครงการ 

(............................................) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงาน........... 

      ลงชื่อ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
(............................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 


