


รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
งบ สพฐ. 

********************* 
ช่ือโครงการ   โครงการป้องกนัและเสรมิสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา   
   “ป้องกนัการทุจรติ”  “โรงเรยีนสุจรติ” 
กิจกรรม ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม (หลกัสตูรตา้นทุจรติ)โรงเรยีนสุจรติ 
สนองยุทธศาสตร ์สพป.อด.๒  ยุทธศาสตรท์ี ่๒  พฒันาคุณภาพผูเ้รยีนและสง่เสรมิการจดัการศกึษา 
                      เพือ่สรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
งบประมาณท่ีตัง้ไว้  ๔๐,๐๐๐ บาท  งบประมาณท่ีใช้  ๔๐,๐๐๐  บาท   
เวลาเร่ิมโครงการ  สงิหาคม  ๒๕๖๓     เวลาส้ินสุดโครงการ   กนัยายน  ๒๕๖๓ 
สถานท่ีด าเนินการ   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๒ และโรงเรยีนบา้นหว้ยเกิง้ 
เร่ิมด าเนินการวนัท่ี  กนัยายน  2563 ถึงวนัท่ี  30 กนัยายน  2563  
ผู้รบัผิดชอบ/เบอรโ์ทรศพัท์ 

        1. นางสาววรศิรา  เชญิชม เบอรโ์ทรศพัท์ 081-544-1794       
    2. นางเยาวลกัษณ์ สุวรรณดวง เบอรโ์ทรศพัท์ 081-0474-104     

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

๑. กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑.๑ ขออนุมตัโิครงการเพือ่ด าเนินงานตามกจิกรรมทีก่ าหนด โครงการป้องกนัและเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา  “ป้องกนัการทุจรติ”  “โรงเรยีนสุจรติ” 
 ๑.๒ ศกึษาดงูาน ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม(หลกัสตูรตา้นทุจรติ) โรงเรยีนธาตุนารายวทิยาคม อ.เมอืง 
จงัหวดัสกลนคร ซึง่เป็นโรงเรยีนทีช่นะเลศิการประกวดกจิกรรม๑โรงเรยีน ๑ นวตักรรม (หลกัสตูรตา้น
ทุจรติ) ระดบัภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน ในวนัที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  คณะศกึษาดงูานร่วมกนั
สรุปงาน ในวนัที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  รวมจ านวน ๒ วนั    
       ๑.๓. จดักจิกรรมการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหก้บัครูบุคลากรและนกัเรยีนโรงเรยีนสุจรติตน้แบบ ณ 
โรงเรยีนสุจรติตน้แบบ โรงเรยีนบา้นหว้ยเกิง้ “วฒันเสรรีาษฎรบ์ ารุง ” ในวนัที ่๑๒ - ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒ วนั 
 ๑.๔. ประเมนิผลการอบรมเชงิปฏบิตักิารฯ 
 ๑.๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 
๒. ผลการด าเนินงาน 
  ๒.๑.ศกึษาดงูานกจิกรรม ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม(หลกัสตูรตา้นทุจรติ)  
            ๑.๑ คณะผูบ้รหิารและครทูีร่่วมศกึษาดงูานมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรื่องการจดักจิกรรม
การน านวตักรรมหลกัสตูรตา้นทุจรติลงสูห่อ้งเรยีน และไดเ้หน็สภาพจรงิของการวดัผลประเมนิผลการเรยีน
การสอนโดยใชน้วตักรรมเป็นตวัด าเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนโดยนกัเรยีนเป็นส าคญั เป็นมติใิหม่ทีไ่ดม้ี
การเปิดโลกทศัน์แบบหลากหลายและกวา้งไกล สามารถเป็นแนวทางใหโ้รงเรยีนน าไปปรบัใชก้บักจิกรรม



การเรยีนการศกึษาไดต้ามความเหมาะสม  จ านวนศกึษานิเทศ ผูบ้รหิาร คร ูทีร่่วมศกึษาดงูานในครัง้นี้
จ านวน ๒๑ คน 
   ๑.๒ ครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีนบา้นหว้ยเกิง้ จ านวน ๗๘ คน ไดร้บัความรู ้รบัการพฒันา
ทกัษะกระบวนการคดิ เรื่องการน านวตักรรมดา้นหลกัสูตรตา้นทุจรติลงสูห่อ้เรยีน นักเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละ
ปฏบิตักิจิกรรมสรา้งส านึกพลเมอืงเชื่อมโยงสู่นวตักรรมของหลกัสตูรตา้นทุจรติและไดฝึ้กปฏบิตักิารท า
นวตักรรมภาพยนตรส์ัน้สูก่ารปฏบิตัจิรงิ  เนื้อหาในการอบรมม ี๓ กจิกรรม ดงันี้   

      กิจกรรมที่ ๓ การใช้นวัตกรรมด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์สร้างสังคมการ  
                                                ต่อต้านการทุจริต    
 ๒.๒  ครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีน  มคีวามรูแ้ละทกัษะในการสรา้งและพฒันาผลงานนวตักรรม
หลกัสตูรตา้นทุจรติผ่านกจิกรรมทัง้ ๓ กจิกรรมเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90  
 ๒.๓ ครมูนีวตักรรมในการจดัการเรยีนการสอน ท าใหเ้กดิการต่อยอดเป็น ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม 
คดิเป็นรอ้ยละ ๘๙  
 
๓. ปัญหา/อปุสรรค 
   ๓.๑ ศกึษาดงูาน :โรงเรยีนทีไ่ปศกึษาดงูานเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่มคีวามพรอ้มทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นบุคลากร งบประมาณ และบรบิทอื่น ๆ ซึง่ต่างจาก บทบรบิทของโรงเรยีนผูเ้ขา้รบัการศกึษาดงูานเป็น
อย่างมาก ในบางกจิกรรมเราสามารถท าไดต้ามบรบิทโรงเรยีนของเรา แต่ในบางกจิกรรมกถ็อืว่าเป็นการ
ยากทีจ่ะท าไดเ้หมอืนโรงเรยีนตน้แบบ  คดิเป็นรอ้ยละ ๒๐ 
 ๓.๒ การจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร : สญัญาน Internet ชา้เกนิไป    
 ๓.๓ เวลาในการอบรมน้อย เนื่องจากมกีจิกรรมทีฝึ่กอบรมหลายกจิกรรม 
 
๔. ข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ ควรใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน  ครทูีร่บัผดิชอบโครงการโรงเรยีนสุจรติและครผููส้อนรายวชิาตา้นทุจรติ
เขา้รบัการศกึษาดงูาน 
 ๔.๒ ควรเพิม่งบประมาณ และขยายกลุ่มคร ูบุคลากรในการเขา้รบัการอบรมใหก้วา้งกว่านี้ เพือ่ใหผู้้
เขา้รบัการอบรมไดแ้ลกเปลีย่นเทคนิค วธิกีารต่าง ๆ ในการคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ 
 ๔.๓ ควรมกีารจดัประกวดผลงาน ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม ระดบัเขตพืน้ทีทุ่กปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 

   กิจกรรมที่ ๑ การใช้นวัตกรรมด้านหลักสูตรต้านทุจริต  
     กิจกรรมที่ ๒ การใช้นวัตกรรมด้านการสร้างสำนึกพลเมือง 



กิจกรรมศึกษาดงูาน  
๑ โรงเรียน ๑ นวตักรรม (หลกัสตูรต้านทุจริต)โรงเรียนสจุริต 

 
วนัที ่๒๑ กนัยายน ๒๕๖๓ ศกึษาดงูาน ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม(หลกัสตูรตา้นทุจรติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาดงูานโรงเรยีนธาตุนารายวทิยาคม สพม.๒๐  อ.เมอืง จงัหวดัสกลนคร  
เป็นโรงเรยีนทีช่นะเลศิการประกวดกจิกรรม ๑ โรงเรยีน ๑ นวตักรรม (หลกัสตูรตา้นทุจรติ)  

ระดบัภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเรื่องการจดักจิกรรมการน านวตักรรมหลกัสตูรตา้นทุจรติลงสูห่อ้งเรยีน 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาการจดับรรยายการวดัผลนกัเรยีนตามศกัยภาพนักเรยีนในสภาพจรงิ เรื่องการจดักจิกรรม
การน านวตักรรมหลกัสตูรตา้นทุจรติลงสูห่อ้งเรยีน 

นกัเรยีนน าเสนอกจิกรรมโครงานคุณธรรม 
 

นกัเรยีนน าเสนอกจิกรรมเวทคีนเก่ง 
 

ศกึษาการวดัผลตามสภาพจรงินกัเรยีน 
 



กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวตักรรม (หลกัสตูรต้านทุจริต)โรงเรียนสจุริต 
จดัอบรมคร ูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเก้ิง “วฒันเสรีราษฎรบ์ ารงุ” 

 
วนัที ่๑๒ – ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมชีแ้จงคณะท างานในการ
เตรยีมจดักจิกรรมอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารในการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม การใช้นวัตกรรมด้านหลักสูตรต้านทุจริต 
กิจกรรม การใช้นวัตกรรมด้านการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นรณรงค์สร้างสังคมการ ต่อต้านการทุจริต 

 



นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการวางแผน   
และร่วมกันแสดงบทบาทสมมติในกิจกรรมกลุ่มท่ีนักเรียนได้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาสภาพหาปัญหาของโรงเรยีนทีต่อ้งการแกไ้ขมากทีสุ่ด 
นกัเรยีนช่วยกนัด าเนินกิจกรรมที่ ๒ การใช้นวัตกรรมด้านการสร้างสำนึกพลเมือง 
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