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3.4  พระบรมราโชบายประการที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี      
 3.4.3  การจัดการเรียนรู้  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    
      
 
 
 
 
 

 

โรงเรียน ล าปางกัลยาณี  สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
อ าเภอเมือง   จังหวัด ล าปาง 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน     เร่ิมต้น  วันที่  1   เดือน มิถุนายน  ปี 2564 
รวมระยะเวลาในการด าเนินงานถึงปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2564)  1 ปี   1  เดือน  25  วัน 
 

ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 

1. นางวัชรียา  กฤตสิริทิพย์    ต าแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
2. นายภูวณัฐ   โพธิ์งาม    ต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา 
3. นางพรทิพา  ผันผาย ต าแหน่ง   ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ 
4. นางลลิตา  ประชุมฉลาด   ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
5 .นางนาริฐา  อินถานะ    ต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพันนากระววนการเรียนรู้ 
6. หัวหน้าระดัวและครูท่ีปรึกษาระดัวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
7. นางสาวนันทนาพร  วงศ์ยศ   ต าแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด  
 
ปัจจุบันโรงเรียน ล าปางกัลยาณี จัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแบบใด 
   1. จัดท าเป็นรายวิชาวังคัว (ถ้าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอว) 

  2. น าไปจัดท าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียนและจัดเวลาเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 
  3. น าไปใช้ในช่ัวโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง 

    4. น าไปวูรณาการกัวการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วันนธรรม (สาระหน้าท่ีพลเมือง) หรือน าไปวูรณาการกัวกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
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องค์ประกอบของการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับความเป้นจริงในการด าเนินงาน 

องค์ประกอบ
ท่ี 

ประเด็นพิจารณา มี/ปฏิบัติ ไม่มี/ไม่ได้
ปฎิบัติ 

หมายเหตุ/ข้อ
ชี้แจง 

1.ด้าน
กายภาพ 

1.โรงเรียนมีสถานท่ีในการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(โปรดระวุช่ือห้อง ถ้ามี) 

√   

 2.โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้
ภายในโรงเรียน หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โปรดระวุช่ือแหล่ง ) 

√   

 3.โรงเรียนมีแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (โปรดระวุช่ือแหล่ง 
ถ้ามี) 

√   

2.ด้าน
เอกสาร 

1.โรงเรียนมีการจัดท าโครงการท่ี
เกี่ยวกัว หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

√   

 2.โรงเรียนมีพนันาหลักสูตร/
กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

√   

 3.โรงเรียนมีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ใน
รายวิชาท่ีวูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

√   

 4.โรงเรียนมีการจัดท าส่ือ/
นวัตกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

√   

 5.โรงเรียนมีการมอวหมายงาน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

√   

 6.โรงเรียนมีการจัดท าสรุปผลการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

√   

3.ด้าน
กระบวนการ 

1.โรงเรียนมีการสนัวสนุน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

√   

 2.โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้การพันนา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

√   

4.ด้านการ
เผยแพร่ 

1.โรงเรียนมีการจัดท าส่ือประชา 
สัมพันธ์ทั่วไปเกี่ยวกัวหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (โปรดระวุ) 

√   
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 2.โรงเรียนมีการจัดท าส่ือประชา 
สัมพันธ์ระววออนไลน์ หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (โปรดระวุ) 

√   

 3. โรงเรียนเป็นต้นแววการ
ด าเนินงานและมีวุคคลภายนอก
ศึกษาดูงานด้าน หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

√   

 
สรุปแนวทางการด าเนินงาน  

โรงเรียนล าปางกัลยาณี   อ าเภอ เมือง  จังหวัด ล าปาง ได้การขัวเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา โดยใช้(ทฎษฎี/โมเดล/นวัตกรรม/แนวทาง/ปัจจัยแห่งความส าเร็จท่ีใช้ในการด าเนินงาน)  คือ LKS 
Smart school  ซึ่งเป็นวัตกรรมหลักของโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยมีกระววนการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน /
รายละเอียด ดังนี้  

 
 
องค์ประกอบของ LKS SMART School Model หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แนวทางหรือปัจจัยที่ขับเคลื่อนงานให้เกิดความส าเร็จ  

แนวทางหรือปัจจัยท่ีขัวเคล่ือนงานให้เกิดความส าเร็จ คือ การด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็น
หัวใจส าคัญ ภายใต้วริวทของการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนซึ่งผ่านการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ “การพันนา

LKS SMART School Model หลักสูตรต้านทุจริตศกึษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

ระบบดี  
(S : Good 
System) 

-การบรหิารจดัการ
โครงสรา้ง 
/การพฒันา
หลกัสตูร/โครง 
การพฒันานกัเรียน/
การบรกิารดา้น
วชิาการแก่นกัเรียน
และสงัคม 

 

มีคุณธรรม
จริยธรรม  

(M : Morality) 
-การพฒันาในดา้น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณุธรรม จรยิธรรม
ของนกัเรียนและครู 
บนพืน้ฐานของการ
ด าเนินชีวติตาม
หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนสจุรติ 
 
 

พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

(A : ASEAN 
Community) 

-ใหค้วามรว่มมือในการ
จดัตัง้หอ้งเรียนโครงการ 

MEP (จดักิจกรรมการ
เรียนรูเ้ป็นภาษาองักฤษ ) 
-น าเสนอผลงานนกัเรียน
บรูณาการทกัษะสูอ่าเซียน 

มีความรับผิดชอบ  
(R : 

Responsibility) 
-ครูประเมินการ
ปฏิบตังิานของ
ตนเองและ
รบัผดิชอบตอ่งานท่ี
ไดร้บัมอบหมาย 
-นกัเรียนรบัผดิชอบ
ตอ่การเรียน/การ
แขง่ขนั 

ใช้เทคโนโลยี 
(T : 

Technology) 
-การใชโ้ปรแกรม
เพ่ือพฒันาและ
บรูณาการการ
เรียนรูห้ลกัสตูรตา้น
ทจุรติศกึษาและ
การแขง่ขนัทกัษะ 
-การใชค้วามรูด้า้น
ส่ือและเทคโนโลยี 

STEM 
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รูปแววการวริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี”ซึ่งมีกระววนการ ขั้นตอน การด าเนินการ ตามหลักการวนฐานของการ
วิจัย ดังนี้ 

 
 
4. กระบวนการ ขั้นตอน การด าเนินการ ตามหลักการบนฐานของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพันนารูปแวววริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง  LKS SMART 
School Model โดยใช้การจัดการความรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณีและเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี มีขั้นตอน
การวิจัย แว่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
ขั้นตอนที ่1  
ศึกษารูปแววการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การเริ่มต้นขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาเอกสารแนวทางการพันนาโรงเรียน LKS SMART 

School Model หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเอกสารผลการปฏิวัติการ/โครงการ ประจ าปีงวประมาณ 2561-
2562 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินงาน การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ทุกข้ันตอน ซึ่งได้ศึกษาจากเอกสารผลการปฏิวัติการ/โครงการ ประจ าปีงวประมาณ 2561-
2562 ดังนี้ 

 2.1) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอวของรูปแววการวริหารงานวิชาการจาก
แผนปฏิวัติงานวิชาการ 

 2.2) เป้าหมาย ศึกษาองค์ประกอวของรูปแววการวริหารงานวิชาการจากแผนปฏิวัติงาน
วิชาการ 

 2.3) วิธีด าเนินการ 
              2.3.1 ศึกษาเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวกัวการวริหารงานวิชาการ 
              2.3.2 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกัวองค์ประกอวของรูปแววการวริหารงานวิชาการเก็ว

รววรวมข้อมูลโดยใช้แววสอวถาม วิเคราะห์ข้อมูล และแปลความหมาย 
 2.4) ผลลัพธ์ ได้แววสัมภาษณ์เป็นแววสัมภาษณ์ปลายเปิดส าหรัวใช้สัมภาษณ์ข้อมูลการ

ด าเนินงานวิชาการ 
ส่วนท่ี 3 เครื่องมือการด าเนินงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แววสัมภาษณ์ เป็นแววสัมภาษณ์

ปลายเปิดส าหรัวใช้สัมภาษณ์ข้อมูลการด าเนินงานวิชาการ  
วิธีการสร้างแววสัมภาษณ์ เป็นดังนี้  
 - ศึกษาองค์ประกอวรูปแววการวริหารงานวิชาการ  
ก าหนดค าถามการสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกัวรูปแววการวริหารงานวิชาการ 
 - จัดประเด็นค าถามให้สอดคล้องกัววัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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 - ตัดประเด็นค าถามท่ีไม่สอดคล้องกัววัตถุประสงค์ของการศึกษาออก หรือรวมประเด็นค าถามท่ี
มีประเด็นเกี่ยวข้องกัน 

 
ขั้นตอนที่ 2  
สร้างรูปแววการวริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School Model มีการด าเนินการ ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การเริ่มต้นขั้นตอน เริ่มจากการใช้แววสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ครูผู้รัวผิดชอวหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษา 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินงาน การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

ด าเนินการและผลลัพธ์ทุกข้ันตอน ซึ่งได้ศึกษาจากการสรุปประเด็นตามแววสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 2.1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแวววริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS SMART School 

Model โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 2.2) เป้าหมาย สร้างรูปแวววริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง  LKS SMART School Model 

โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี โดยสรุปประเด็นตามแววสัมภาษณ์ 
 2.3) วิธีด าเนินการ 
           2.3.1 สัมภาษณ์ครูผู้รัวผิดชอวหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
               2.3.2 สรุปประเด็นท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
       2.3.3 น าประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์มาสร้างรูปแววการวริหารงานวิชาการ 
         2.4) ผลลัพธ์ รูปแวววริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง  LKS SMART School Model โดยใช้

การจัดการความรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
ส่วนท่ี 3 เครื่องมือการด าเนินงาน วิธีการสร้างเครื่องมือ ได้แก่ วิเคราะห์การตอวแววสัมภาษณ์ของครู

ผู้รัวผิดชอว หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สรุปประเด็นการตอวแววสัมภาษณ์ของครูผู้รัวผิดชอวหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา น าหัวข้อการสรุปประเด็นการตอวแววสัมภาษณ์มาสร้างเป็นรูปแวววริหารงานวิชาการ ตามแนวทาง LKS 
SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

 
ขั้นตอนที่ 3  
ทดลองใช้รูปแวว ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้ หลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การเริ่มต้นขั้นตอน เริ่มจากการน ารูปแวว ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้

การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี มาสร้างคู่มือการด าเนินการตามรูปแววการ
วริหารงานวิชาการ 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินงาน การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการวริหารงาน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

 2.2) เป้าหมาย เพื่อสร้างแววสัมภาษณ์การศึกษาองค์ประกอวรูปแววการวริหารงานวิชาการ
และมาใช้ในการพันนางานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 2.3) วิธีด าเนินการ  
      2.3.1 สร้างคู่มือการด าเนินการตามรูปแววการวริหารงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    2.3.2 ช้ีแจงคณะครูสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเพื่อท่ีจะน าเครื่องมือไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการพันนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 
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    2.3.3 ผู้วริหารและคณะครูน ารูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ร่วมกันขัวเคล่ือนงานวิชาการท้ังระวว ตามคู่มือการด าเนินการตามรูปแววการวริหารงานวิชาการ 

    2.3.4 สร้างแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการวริหารงานวิชาการ ซึ่งการ
สร้างแววสอวถามนั้นได้น าแนวทางค าถามปลายเปิดจากแววสัมภาษณ์มาสร้างเป็นประเด็นรายข้อเพิ่มเติม เพื่อ
น าไปหาคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญเป็นล าดัวต่อไป 

    2.3.5 การหาคุณภาพของแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอวความตรงตามเนื้อหา เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า IOC (Item objective congruence index) หาค่าความเช่ือมั่นของ
แววสอวถามโดยได้น าไปทดลองใช้ แล้วน าไปหาค่าความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนวาค (วุญชม ศรีสะอาด. 2545, 
หน้า 99) ได้ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉวัวเท่ากัว 0.92  

    2.3.6 สอวถามผลการใช้แววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อประเมินระดัวความคิดเห็นของหัวข้อการสอวถาม เป็นประโยชน์ต่อคณะครูใน
การน าไปใช้พันนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดีขึ้น 

    2.3.7 การเก็วรววรวมข้อมูล เก็วข้อมูลคณะครูผู้รัวผิดชอวงานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้วยแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

    2.3.8 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลจากแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แววมาตราส่วนประมาณค่า ใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เวี่ยงเวนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีค านวณได้ แล้วพิจารณาเลือกข้อ
ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีส่วนเว่ียงเวนมาตรฐานไม่เกิน 1.50 

2.4) ผลลัพธ์ ผลการประเมินจากแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ส่วนท่ี 3 เครื่องมือการด าเนินงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  
3.1) คู่มือการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วิธีการสร้างคู่มือ เป็น

ดังนี้  
       - น ารูปแวววริหารงานวิชาการโดยใช้การจัดการความรู้ มาก าหนดให้เป็นเป้าหมายและแนวทาง

ในการพันนางานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
       - ก าหนดทิศทางการใช้รูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การ

จัดการความรู้ ด้วยกระววนการจัดการความรู้และขั้นตอนการพันนา เพื่อให้คณะครูเข้าใจและน าไปใช้ในทิศ
ทางการพันนาเดียวกัน 

      - อธิวายรูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้ 
3.2) แววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
วิธีการสร้างแววสอวถาม เป็นดังนี้   
 - ศึกษาองค์ประกอวของการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การ

จัดการความรู้ 
 - วิเคราะห์การการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้ 
           - ก าหนดหัวข้อค าถามตามรูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้

การจัดการความรู้ 
 - จัดประเด็นค าถามให้สอดคล้องกัวแต่ละด้านของการพันนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา 
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ขั้นตอนที่ 4  
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้ ดังนี้ 
      ส่วนท่ี 1 การเริ่มต้นขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 
ส่วนท่ี 2 การด าเนินงาน การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ

ด าเนินการและผลลัพธ์ทุกขั้นตอน เพื่อประกอวการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 

 
ขั้นตอนที่ 5  
ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้รูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 การเริ่มต้นขั้นตอน เริ่มจากการประเมินผลความพึงพอใจ โดยใช้แววสอวถามความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

ส่วนท่ี 2 การด าเนินงาน การด าเนินงานทุกขั้นตอนต้องก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการและผลลัพธ์ทุกข้ันตอน ดังนี้ 

 2.1) วัตถุประสงค์ ใช้แววสอวถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง 

 2.2) เป้าหมาย ใช้แววสอวถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

        2.3) วิธีด าเนินการ ใช้แววสอวถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ซึ่งมีหัวข้อประเมินเดียวกัวแววสอวถามการศึกษาองค์ประกอวรูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ท่ีผ่านการตรวจโดยผู้เช่ียวชาญในขั้นตอนท่ี 3 ซึ่งผู้วิจัยจะด าเนินการประเมินผลว่าคณะครู มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดัวใด มีปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

        2.4) ผลลัพธ์ ได้ผลการด าเนินการใช้รูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการใช้รูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา  

ส่วนท่ี 3 เครื่องมือการด าเนินงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แววสอวถามความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model 
 
5. ผลส าเร็จที่ได้รับ  

ผลส าเร็จท่ีได้รัว คือ  
 1. ผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model 
โดยใช้การจัดการความรู้ พวว่า การพันนานักเรียนด้วยกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกัวความสามารถหรือ
ความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียในระดัวสูงสุด คือ 4.89 การแปลผลอยู่ในระดัวดีมาก โดยรูปแววการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้การ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี ได้รัวการพันนา เป็นดังนี้ 
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-ได้รูปแบบของ LKS SMART School Model หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S : Good System (ระบบด)ี  
-บรหิารจดัการโครงสรา้งหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา ใหมี้ประสทิธิภาพ อย่างตอ่เน่ือง การ
จดัท าหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา การจดัท าแผนปฏิบตังิาน การรายงานเพ่ือสรุปกิจกรรม 
ตลอดจนการจดัท าขอ้มลูน าเพ่ือเผยแพรต่อ่สาธารณะอย่างมีคณุภาพ 
-การบรหิารจดัการชัน้เรียนท่ีมีคณุภาพ โดยใชรู้ปแบบการสอนโครงงานเป็นฐาน ตามแนว 
PBL  
-การประชมุในแตล่ะระดบัชัน้ โดยใชก้ระบวนการ PLC  

-การบรูณาการ หลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา และการศกึษาบรบิทปัญหาสภาพจรงิ การตัง้
ค  าถาม การคน้ควา้งานวจิยั การทดลอง การเขียนโครงงาน และศกึษาแนวทางหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

-การสร้างนักเรียนตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันโอลิมปิกวิชาการคณิตศาสตร์ 
ระดัวนานาชาติ  
-มีการบรกิารดา้นวชิาการแก่นกัเรียนและสงัคม และมีการบรูณาการเพ่ือการพฒันาทกัษะ

ชีวติ(รอบดา้น)ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ทกัษะในศตวรรษท่ี 21/ทกัษะการจดันิทรรศการเพ่ือแขง่ขนั
โครงงานรางวลันกัคดิสิ่งประดษิฐ์รุ่นใหม ่ระดบัชาต ิของส านกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ
-พันนานักเรียนด้วยกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกัวความสามารถหรือความสนใจของ
ผู้เรียน ได้แก่ โครงงานคุณธรรม โรงเรียนสีขาว งานทูวีนัมเวอร์วัน และงานสภานักเรียน 
 
 
 
 
 
 

 

M : Morality  
(มคุีณธรรมจริยธรรม) 

-ครูไดร้บัรางวลัครูตน้แบบ
ระดบัประเทศ /รางวลัดา้นคณุธรรม
เชิงวชิาการระดบัต่างๆ 

-ครูและนกัเรียนท่ีไดร้บัการพฒันา 
เป็นผูมี้คณุธรรม จรยิธรรม รวมถึง
การนอ้มน า/บรูณาการหลกัหลกัสตูร
ตา้นทจุรติศกึษา มาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติควบคูก่บัการพฒันาดา้นวชิาการ 
โดยกิจกรรมหรือรางวลัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คณุธรรม จรยิธรรมของครูและ
นกัเรียน เป็นหลกัฐานท่ีสามารถ
อา้งอิงไดถ้ึงความส าเรจ็ 
 



๑๐ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
-ได้ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS Smart School 
Model โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 2. นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู มีความพึงพอใจต่อการพันนารูปแวววริหารงานวิชาการ 
ตามแนวทาง LKS Smart School Model โดยใช้การจัดการความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี โดยพวว่า ผลสัมฤทธิ์ของการพันนาคุณภาพนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.89 การแปลผลอยู่ใน
ระดัวดีมาก ดังนี้  

ตาราง ค่าเฉล่ียการประเมินความพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ของการพันนาคุณภาพนักเรียน 
กลุ่ม
ท่ี 

กลุ่มผู้ประเมินความพึงพอใจ ผลสัมฤทธิ์ของการพันนาคุณภาพนักเรียน ค่าเฉล่ีย 

1 นักเรียน 4.89 
2 ผู้ปกครอง 4.91 
3 ผู้วริหารโรงเรียนล าปางกัลยาณี 4.78 
4 คณะครูโรงเรียนล าปางกัลยาณี 4.67 

รวม 4.81 
ระดัวการแปลผล ดีมาก 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียการประเมินความพึงพอใจผลสัมฤทธิ์ของการพันนาคุณภาพนักเรียน 
 
 
 

LKS SMART School Model หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

A : ASEAN Community  
(พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) 

-ใหค้วามรว่มมือในการจดัตัง้หอ้งเรียน
โครงการ MEP กบักลุม่สาระการเรียนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ ท่ี 1 (จดักิจกรรมการ
เรียนรูเ้ป็นภาษาองักฤษ) 
-ครูไดร้บัการพฒันาการสอนวชิาตา่ง ๆ โดย
ใชภ้าษาองักฤษและการจดักิจกรรมการ
เรียนรูเ้พ่ือพฒันาทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 เพ่ือรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 

-มีการน าเสนอผลงานนกัเรียนคณิตศาสตร์
บรูณาการทกัษะดา้นการใชภ้าษาเพ่ือการ
ส่ือสารสูอ่าเซียน 
  

T : Technology  
(ใช้เทคโนโลย)ี 

-การสรา้งโครงงานสิง่ประดิษฐ์และ
โครงงานแขง่ขนัในงาน
ศลิปหตัถกรรมฯ 
-มีการใชโ้ปรแกรมเพ่ือพฒันาการ
แขง่ขนัและการเรียนรู ้ 
- การผลติส่ือ วดิีทศัน ์คลปิวดิีโอ
เก่ียวกบัการตอ่ตา้นการทจุรติ 
โรงเรียนสจุรติ 

R : Responsibility  
(มีความรับผิดชอบ) 

-ครูรบัผดิชอบตอ่การจดักิจกรรมการ
เรียนรูอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ กรณีท่ีครูไป
ราชการหรือมีการลานัน้จะมีการจดัการ
สอนแทน 
-มีการนิเทศชัน้เรียน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้
และประเมนิการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
-มีประเมนิผลการปฏิบตังิานรายปี 
-ครูเขา้รบัการประเมนิวทิยฐานะเพ่ือ
พฒันาตนเอง 
-ครูเป็นกรรมการการตดัสนิการแขง่ขนั 

-นกัเรียนรบัผดิชอบตอ่ฝึกซอ้มแขง่ขนั 
-นกัเรียนมีวนิยั มีความตรงตอ่เวลา 



๑๑ 

 

BEST PRATICE (วิธีปฏิวัติท่ีเป็นเลิศ) / จุดเด่นของการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี ท่ีสมควรเป็นแววอย่างท่ีควรน าไปเผยแพร่คือการด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของ
นักเรียนเป็นหัวใจส าคัญ ภายใต้วริวทของการใช้นวัตกรรมของโรงเรียนซึ่งผ่านการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ 
“การพันนารูปแววการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School 
Model โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” เป็นดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง  
LKS SMART School Model 

โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพันนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง 

LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครูต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือวุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัวการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ซึ่งประกอวด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอวด้วย แววสัมภาษณ์ 
แววประเมินความพึงพอใจ เอกสารแนวทางการพันนาโรงเรียน LKS SMART School Model และเอกสารผล
การปฏิวัติการ/โครงการ ประจ าปีงวประมาณ 2561 – 2562  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
             ผลการวิจัยพวว่า  
 1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณีได้รัวการพันนา โดยผลการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาพวว่า การพันนานักเรียนด้วยกิจกรรมหรือโครงการท่ีสอดคล้องกัวความสามารถ
หรือความสนใจของผู้เรียน มีค่าเฉล่ียในระดัวสูงสุด คือ 4.89 การแปลผลอยู่ในระดัวดีมาก  
 2. นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS Smart School Model โดยใช้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย
พวว่า ผลสัมฤทธิ์ของการพันนาคุณภาพนักเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.81 การแปลผลอยู่ในระดัวดีมาก 
 
ค าส าคัญ       

การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model   
 

 
บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราวปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตอันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรัวฐานความคิดทุกช่วงวัยต้ังแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกัวผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระววและกระววนการ
กล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และวูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการป้องกัน
และปราวปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  

คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการป้องการและต่อต้านการทุจริต จึงได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามา
ใช้เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรววรวมข้อมูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption 
Education จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนหรือผู้ผ่านการอวรมในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกัวผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้าน



๑๓ 

 

ทุจริต และพลเมืองกัวความรัวผิดชอวต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้น
ในสังคมไทยร่วมสร้างสังคมไทยท่ีไม่ทนต่อการทุจริตตามแนวทางในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้ LKS SMART School Model โรงเรียนล าปางกัลยาณี ในการพันนาครู การ
พันนาและส่งเสริมทักษะแก่นักเรียน และใช้ประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี เพื่อเป็นประโยชน์ในการพันนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา LKS 
SMART School Model และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลของการวริหารงานตรงต่อความพึงพอใจของนักเรียน 
ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู อย่างยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพันนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา LKS SMART School Model ของโรงเรียนล าปางกัลยาณี  
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู ต่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตาม

แนวทาง LKS SMART School Model โดยใช้การจัดการความรู้ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี 

จังหวัดล าปาง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 800 คน โดยแว่งเป็น 4 กลุ่ม และคณะผู้วิจัยได้ท าการแจก
แววสัมภาษณ์และแววประเมินความพึงพอใจ ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 
อ้างใน ธีรวุนิ เอกะกุล, 2543) เพื่อการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยสรุป ดังนี้ 

1. นักเรียน จากจ านวนประชากรท้ังหมด 3,148 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 343 คน 
2. ผู้ปกครอง จากจ านวนประชากรท้ังหมด 3,148 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 343 คน 
3. ผู้วริหาร จากจ านวนประชากรท้ังหมด 5 คน ใช้เป็นตัวอย่างจ านวน 5 คน 
4. คณะคร ูจากจ านวนประชากรท้ังหมด 152 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 109 คน 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
รูปแววหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model เป็นรูปแววท่ีได้จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลจากการวิเคราะห์จากเอกสารส าคัญ โดยใช้ระยะเวลา
ด าเนินการระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ปีการศึกษา 2562 สถานท่ีเก็วข้อมูล 
คือ โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เคร่ืองมือการวิจัย 
 1. แววสัมภาษณ์ ใช้ในการสัมภาษณ์ครูผู้รัวผิดชอวในส่วนโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียน
ล าปางกัลยาณี 
 2. แววสอวถาม ใช้ในการสอวถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 800 คน ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหาร
และคณะคร ู
 3. แววประเมินความพึงพอใจ ใช้ในการประเมินความพึงพอใจกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 800 คน ได้แก่ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครู 
 4. เอกสารแนวทางการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา LKS SMART School Model  
 5. เอกสารผลการปฏิวัติการ/โครงการ ประจ าปีงวประมาณ 2561 -2562 
 



๑๔ 

 

สมมติฐานการวิจัย 
          รูปแววหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  โดยใช้การจัดการความรู้  LKS SMART School Model ท าให้
วุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนล าปางกัลยาณี มีการพันนาและเป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย ดังนี้ 
 1. มีการพันนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การจัดการความรู้ LKS SMART School Model 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 2. นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้วริหารและคณะครูมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้การ
จัดการความรู้ LKS SMART School Model โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
         1. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ตามแนวทาง LKS SMART School Model หมายถึง การวางแผน การ
จัดการระววการวริหารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนล าปางกัลยาณี ให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัวการ
วริหารงานวิชาการโรงเรียนล าปางกัลยาณี ด้านระววดี (S : Good System) มีคุณธรรมจริยธรรม (M : Morality) 
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (A : ASEAN Community) มีความรัวผิดชอว (R : Responsibility) และใช้เทคโนโลยี 
(T : Technology) 
       2. การจัดการความรู้ หมายถึง กระววนการท่ีคณะครู โรงเรียนล าปางกัลยาณี ร่วมกันคิดค้นเพื่อน า
ความรู้และประสวการณ์ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS 
SMART School Model โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
 
สรุปขั้นตอนการวิจัย 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติที่ใช ้ 

1. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
2. สถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษารูปแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART School Model 

ขัน้ตอนท่ี 2 สรา้งรูปแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART 
School Model โดยใชก้ารจดัการความรู ้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองใชรู้ปแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง LKS SMART 

School Model โดยใชก้ารจดัการความรู ้ 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 ศกึษาผลสมัฤทธิห์ลงัการใชห้ลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใชก้ารจดัการความรู ้

ขัน้ตอนท่ี 5 ประเมนิผลความพงึพอใจตอ่การใชห้ลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแนวทาง 
LKS SMART School Model โดยใชก้ารจดัการความรู ้



๑๕ 

 

  การตรวจสอวความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เป็นรายข้อ ด้วยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า IOC (Item Objective Congruence) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
คะแนนท่ีน ามาวิเคราะห์ เป็นคะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 นอกจากการส ารวจความพึงพอใจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แล้ว ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา
รายละเอียดของการพันนาคุณภาพหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งอาจเลือกกลุ่มตัวอย่างทดลองจ านวน 1 ห้องเรียน 
เพื่อสะท้อนผลคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมุ่งสู่การพันนาเจาะลึกท่ีตัวของนักเรียน 
 
บรรณานุกรม 
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 อุวลราชธานี 
วุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเวื้องต้น. (พิมพ์ครั้งท่ี 7) . กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์. 
พีระพล ศิริวงศ์. (2525). การศึกษาเปรียวเทียวความสามารถในการสรุปคลอวคลุมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

และความคงทนในการจ าเรื่องรูปเรขาคณิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จากการท่ีสอน 
ให้ตัวอย่างแตกต่างกันสองแวว. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาวัณฑิต วัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรนประสานมิตร. 

 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขยายผล BEST PRACTICE (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) 
 1. จัดนิทรรศการวูรณาการให้ความรู้การด าเนินการขัวเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใน
งานกัลยาณีนิทัศน์ 
 2. ทุกครั้งท่ีไปแข่งขันโครงงานตัวแทนประเทศไทย ทีมครูและนักเรียนมีการประยุกต์ความรู้ของโครงงาน
กัวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเสมอ พร้อมท้ังจัดวอร์ดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ 
 
8. วิธีการพัฒนาต่อยอด BEST PRACTICE (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ) ของโรงเรียนล าปางกัลยาณีในอนาคต คือ 
 1. การน าเสนอแลกเปล่ียนในเวทีประชุมวิชาการวิจัย เพื่อพันนาการขัวเคล่ือนงานวนฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 2. พันนาการท างานขัวเคล่ือนงานวนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นระวว และยั่งยืน 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม         
โรงเรียนล าปางกัลยาณี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ได้ด าเนินการขัวเคล่ือน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาอย่างต่อเนื่องจนมีผลท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน (รายงานข้อมูล
ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 ) *** ให้เริ่มรายงานนัวต้ังแต่ปีท่ีโรงเรียนได้เริ่มด าเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ  
ปีการศึกษา จ านวนวิชาท่ีมีแผนการจัดการเรียนรู้ฯวูรณาการ 

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ระวุจ านวนตามส่ิงท่ีปฏิวัติ) 
วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพันนาผู้เรียน รวม 

2561 ไม่มี ไม่มี ไม่มี  
2562 - - 223 223 
2563 - - 256 256 

 
กิจกรรมตามหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

ท าเคร่ืองหมาย      ลงในช่องที่ตรงกับความเป้นจริงในการ
ด าเนินงาน 

(เช็ค     เฉพาะกิจกรรมด าเนินการ) 

  หมายเหตุ 

กิจกรรมหลัก ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563  
1.จัดท าแผนการจัดการ 
เรียนรู้ตามการจัดการ 
เรียนรู้ หลักสูตรต้าน 
ทุจริตศึกษา 

 √ √  

2.การขัวเคล่ือนในสถานศึกษา
เกี่ยวกัว 
 การจัดการเรียนรู้  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 √ √  

3.การวูรณาการใน 
การจัดการเรียนรู้ฯ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 √ √  

4การศึกษาดูงาน/การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สู่ชุมชน 
การจัดการเรียนรู้  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 √ √  

รวมทั้งสิ้น  4 4  
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนท้ังส้ิน 
ของโรงเรียน 

จ านวนนักเรียนท่ีได้เข้าร่วม 
กิจกรรมและได้รัว 
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละของนักเรียน 
ท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้หลัก  
สูตรต้านทุจริตศึกษา 

2561 - - - 
2562 3,143 3,143 100 
2563 3000 3000 100 

 
 
2. เชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนล าปางกัลยาณี สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  

ได้ด าเนินการขัวเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อย่างต่อเนื่อง แล้วเกิดผลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
  2.1 คณะครูมีหลักยึดถือในการปฏิบัติตนท้ังต่อหน้าท่ีและเพื่อส่วนรวม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ความดีในจิตใจ ตามแบบอย่างท่ีดี 

2.2 การปฏิบัติงานทุกด้านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ บุคลากรมีความร่วมมือกันขับเคล่ือนด้วยความ
สามัคคี ใช้คุณธรรมน าความรู้ ส่งผลให้งานส าเร็จเชิงระบบ 

2.3 ผลงานด้านวิชาการ และคุณธรรม สามารถช้ีวัดได้จริง จากการท่ีครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
ท่ีแท้จริง และมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสังคม 

 
    รางวัล/ผลงาน/การเชิดชูเกียรติฯ 
ส่งผลให้ได้รัวรางวัล/ผลงาน/การเชิดชูเกียรติฯ (รายงานข้อมูลระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 ) *ให้เริ่มนัวต้ังแต่ปีท่ี
โรงเรียนได้เริ่มด าเนินงาน 

รางวัลประเภทนักเรียน (บุคคล/กลุ่มคณะ) 
 - รางวัลระดับนานาชาติ 
 1.เกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการนานาชาติ The 7th Macao 
International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 2562  
 2.เกียรติวัตร Gold Awards และเกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการ
นานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 
2562  

- รางวัลระดับชาติ/ประเทศ 
1. เหรียญเงิน และทองแดง และโล่รางวัล Special Awards จากการได้รัวเชิญให้น าเสนอผลงาน

โครงงานวิจัยท่ีประสวความส าเร็จระดัวนานาชาติ ในงาน I-NEW GEN AWARDS / งานนักประดิษฐ์ จัดโดย วช. 
กรุงเทพมหานคร 

2. โล่รางวัลและเกียรติวัตรเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2563 ณ ท าเนียวรัฐวาล 



๑๘ 

 

3. โล่รางวัลและเกียรติวัตรเด็กและเยาวชนที่น าช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2563 ณ ท าเนียวรัฐวาล 

 
รางวัลประเภทผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา (บุคคล/กลุ่มคณะ) 
 - รางวัลระดับนานาชาติ 
 1.เกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการนานาชาติ The 7th Macao 
International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 2562  
 2.เกียรติวัตร Gold Awards และเกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการ
นานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 
2562  

- รางวัลระดับชาติ/ประเทศ 
1. เหรียญเงิน และทองแดง และโล่รางวัล Special Awards จากการได้รัวเชิญให้น าเสนอผลงาน

โครงงานวิจัยท่ีประสวความส าเร็จระดัวนานาชาติ ในงาน I-NEW GEN AWARDS / งานนักประดิษฐ์ จัดโดย วช. 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกียรติวัตรโครงงานท่ีประสวความส าเร็จและเผยแพร่ในนามตัวแทนประเทศไทย จาก วช. จาก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ 
 
รางวัลประเภทโรงเรียน/สถานศึกษา  
 - รางวัลระดับนานาชาติ 
 1.เกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการนานาชาติ The 7th Macao 
International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 2562  
 2.เกียรติวัตร Gold Awards และเกียรติวัตร Special Awards การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์วูรณาการ
นานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันท่ี 10-13 ตุลาคม 
2562  

- รางวัลระดับชาติ/ประเทศ 
1. รัวพระราชทานทุนการศึกษานักเรียน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา วันท่ี 7 มกราคม 2563 ณ กองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย (ผู้อ านวยการเป็นผู้เข้า
เฝ้า) 
 

2.3 ปัญหา/อุปสรรค ที่พบจากการด าเนินงาน 
-ไม่มี 

2.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา         
-ไม่มี 

 
 
 
 



๑๙ 

 

     

     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 

ภาพประกอบผลงานหรือรางวัลความส าเร็จ 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 

ทีมโครงงานวจิยัคณิตศาสตรบ์รูณาการประยกุต ์Mathematics-Robotic Machine ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/8 
น าโดย นายจกัรภทัร ค  านารกัษ ์นายวชัระ ศรีวชิยั นางสาวเบญจรตัน ์บญุเหลก็ และนายณภทัร ชยัเนตร โรงเรียนล าปาง

กลัยาณี เป็นตวัแทนประเทศไทย แขง่ขนัในระดบันานาชาต ิThe 7th Macao International Innovation and 

Invention Expo (MIIEX) 2019 วนัท่ี 10-13 ตลุาคม 2562 ณ เขตบรหิารพเิศษมาเก๊า สาธารณรฐัประชาชนจีน โดยมี

คณุครูบรรเจิด สระปัญญา เป็นครูผูค้วบคมุและฝึกซอ้ม ไดร้บัรางวลั เหรียญทอง และ 3 รางวลั Special Awards จาก 

Shanghai Association of Inventions(เซ่ียงไฮ,้ สาธารณรฐัประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia - Norton 

University (กมัพชูา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) ท าใหไ้ดร้บัสทิธิ์ในการเป็น
ตวัแทนเขา้แขง่ขนัในระดบันานาชาติในปี 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

  

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดี โรงเรียนสุจริต 

ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี  

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

การจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ 
หวัใจสตรอง  

และกิจกรรมกล่าวค าปฏิญญา

โรงเรียนสุจริต 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   



๒๕ 

 

การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง ความมีวินัย มีระเบียบ ความอดทนและเสียสละ 
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