
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

 
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  สหวิทยาเขต ชุมพร 1 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง    โทร 0873872171 
ผู้อ านวยการ นางอิสรีย์ อิฐกอ     โทร 0819476164 

 
ค าชี้แจง  

1. ให้ผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร รายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ใน
สถานศึกษา  

1.การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้ 

1.1 มีการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน   
1.3 มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน    
1.4 มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้       
1.5 มีการนิเทศ ติดตามผล ภายในสถานศึกษา   
1.6 มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง   

2.แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
สถานศึกษามีแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ดังนี้ 

- จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม   การป้องกันการทุจริตในกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ดังนี้ 

ระดับชั้น ครูผู้สอน 
1) มัธยมศึกษาปีที่ 1  นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง และนางโสภี ดีบุก 
2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางโสภี ดีบุก 
3) มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา 
4) มัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวพีระฎา ถนอมสุข 
5) มัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา 

6) มัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา 

 
 
 
 
 
 



4.การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ดังนี้ 
 4.1 ครศูึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้การสอน 
 4.2 ครูเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต 
 4.4 ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.5 ครูน าผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน 
 4.6 ครูลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
 4.7 รายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายชั้น 
5. คุณภาพผู้เรียน   

5.1 ผู้เรียนผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเป็นรายชั้น ดังนี้  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ผ่านการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ 

1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  192 165 85.94 
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 143 141 98.60 
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 139 139 100 
4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 105 86 81.90 
5) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 65 65 100 
6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 56 56 100 

   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน ผ่านการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ 

1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  188 136 72.34 
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 133 122 91.73 
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 134 100 
4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 103 103 100 
5) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 60 60 100 
6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 56 56 100 

 
 
 



5.2  ผู้เรียนทุกโรงเรียนผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก  สพฐ.  เป็นรายชั้น  .........-..........     
5.3 ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตเป็นรายชั้น ดังนี้ 

ระดับชั้น 

มีทักษะ 
กระบวนการคิด 

อยู่อย่าง
พอเพียง 

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  188 100 188 100 188 100 188 100 188 100 
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 100 134 100 134 100 134 100 134 100 
4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 103 100 103 100 103 100 103 100 103 100 
5) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 
6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 56 100 56 100 56 100 56 100 56 100 

รวม 674 100 674 100 674 100 674 100 674 100 
 
 
     



2. ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  เฉพาะรายการที่ได้ด าเนินงาน พร้อมระบุเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงให้ชัดเจน 
 

ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา สังกัด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จ านวนผู้เรียน 674 คน 

เปิดสอนชัน้     ปฐมวัย – ป.6      ปฐมวัย – ม.3      ม.1 – ม.6       ปฐมวัย – ม.6       อ่ืนๆ ระบุ ............................................................     
ค าชี้แจง  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ดังนี้ 

ประเด็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

 1) มีการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 3) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
 4) มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
 5) มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา 
 6) มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 7) อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 

 แผนการด าเนินงานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานผลการด าเนินงาน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................... 

2. แนวทางการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 ๑) จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ชั้น ม.1 – ม.6  

 2) บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
        ชั้น .......... 
 3) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ได้แก่ 
         กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................ 
         ชั้น ......................................................................... 
 4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น .......................... 
 4.1) กิจกรรมแนะแนว 
 4.2) กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  ลูกเสือ  เนตรนารี / ยุวกาชาด 

 ค าสั่งสถานศึกษา       ตารางสอน 
 แบบลงทะเบียนผู้เรียน 
 แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
 แผนบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
.................................................................................  
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดกิจกรรม 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 



ประเด็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

              ผู้บ าเพ็ญประโยชน์  ชุมนุม / ชมรม 
 4.3) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
 5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 ชั้น .................................................. 
 6) อื่นๆ ระบุ..................................................................... .......................... 

........................................................................................  
 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................... 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
ครูผู้สอน 

1) ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อน
สอนตามระดับชั้นที่สอน 
 2) ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
 3) ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
 4) ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 
 5) ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 6) ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 7) ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
 8) ครูน าผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนาผู้เรียน 
 9) ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
 10) ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสรุปเป็น
รายชั้น 
 11) อื่นๆ ระบุ..........................................................................................  

 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
 สื่อประกอบการสอน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 แผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
 แนวการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
สถานศึกษา 
 บันทึกหลังสอน 
 เอกสารบันทึกผลการประเมิน 
 รายงานผลการประเมินผู้เรียน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................... 



ประเด็นการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4. คุณภาพผู้เรียน 
จ านวนผู้เรียน 
  ม.1 188 คน 
  ม.2 133 คน 
  ม.3 134 คน 
  ม.4 103 คน 
  ม.5 60 คน 
  ม.6 56 คน 
 รวม 674 คน   

 1) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแผนการ
จัดการเรียนรู้  
       จ านวน 611 คน คิดเป็นร้อยละ 90.65 
 2) ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการทดสอบจาก สพฐ.  
       จ านวน ................ คน คิดเป็นร้อยละ .................. 
 3) ผู้เรียนมีคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ผ่านการประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ดังนี้ 

- ทักษะกระบวนการคิด  จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- อยู่อย่างพอเพียง        จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- มีวินัย จ านวน           จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- ซื่อสัตย์สุจริต            จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
- มีจิตสาธารณะ          จ านวน 674 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

หมายเหตุ ข้อ ๒) จะรายงานเมื่อ สพฐ. น าแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียน 

 สรุปผลการประเมินผู้เรียน 
 สรุปผลการทดสอบจาก สพฐ.เอกสาร 
 บันทึกผลการประเมินคุณธรรมของโรงเรียน 
 เครื่องมือประเมินคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 รายงานผลการประเมินผู้เรียน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................... 

 
6. จุดเด่นของโรงเรียน 
 การใช้หลักสูตรต้านทุจริต โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยาได้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต ท าให้มีแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างชัดเจน 
7. ปัญหา/อุปสรรค ในการด าเนินงาน 
 -  
8. ข้อเสนอแนะ 

     - 
 



สรุปผลการประเมินคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา  สหวิทยาเขต 1   จังหวัด ชุมพร   จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 674 คน 

ผลการประเมินคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตเป็นรายชั้น  ดังนี้ 
 

ระดับชั้น 

มีทักษะ 
กระบวนการคิด 

อยู่อย่าง
พอเพียง 

มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  188 100 188 100 188 100 188 100 188 100 
2) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 133 100 133 100 133 100 133 100 133 100 
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 134 100 134 100 134 100 134 100 134 100 
4) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 103 100 103 100 103 100 103 100 103 100 
5) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 60 100 60 100 60 100 60 100 60 100 
6) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 56 100 56 100 56 100 56 100 56 100 

รวม 674 100 674 100 674 100 674 100 674 100 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา สหวิทยาเขต ชุมพร ๑ 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะ ๕ ประการ 
๑.๑ ทักษะกระบวนการคิด √  ๑. บูรณาการทุกรายวิชา ครูประเมินผลและสรุปผลลง

ในปพ.๕ 
๒. กิจกรรมโครงงานคุณธรรม  
๓. รายวิชา IS การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ใน
ระดับชั้น ม.๒ ระดับชั้น ม.๔ ภาคเรียนที่ ๒ และระดับชั้นม.
๕ ในภาคเรียนที่ ๑ 

๑. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง  
๒. การท าโครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ 
ขั้นตอน บันได ๕ ขั้น ของการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ 
       ๑. การตั้งประเด็นค าถาม/สมมติฐาน 
(Hypothesis Formulation) 
       ๒. การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และ
สารสนเทศ (Searching for Information) 
        ๓. การสรุปองค์ความรู้ (Knowledge 
Formation)                  
        ๔. การสื่อสารและการน าเสนออย่างมี
ประสิทธิภาพ(Effective Communication)               
        ๕. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ 
(Public Service)  
 



รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑.๒ การมีวินัย √  ๑. โครงงานรองเท้าเข้าแถว  
๒. โครงงานตรงต่อเวลามาโรงเรียนเช้า  
๓. โครงงานเขตพ้ืนที่ ๕ ดาว  
๔. โครงงานรักการออม  
๕. โครงงานหัวแข็งปลอดภัย  
๖. โครงงานแต่งกายดีมีวินัย 

๑. นักเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบ ๒. นักเรียน
มาโรงเรียนทันเวลา  
๓. นักเรียนรับผิดชอบท าความสะอาดเขตพ้ืนที่  
๔. นักเรียนที่มีรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
มากขึ้น  
๕. นักเรียนแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน 

๑.๓ ซื่อสัตย์สุจริต √  ๑. โครงงานยิ้มง่าย ไหว้สวย วาจาไพเราะ 
๒. โครงงานของหายได้คืน  
๓. โครงงานตรงต่อเวลามาโรงเรียนเช้า  

๑. นักเรียนพูดความจริง พูดจาไพเราะ สุภาพ 
และมีมารยาท 
๒. นักเรียนไม่ลักขโมย เมื่อพบทรัพย์สินน ามา
แจ้งเพ่ือคืนเจ้าของ 
๓. นักเรียนมาโรงเรียนทันเวลา 

๑.๔ อยู่อย่างพอเพียง √  ๑. แผนบูรณาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อยู่อย่างพอเพียงในรายวิชาพ้ืนฐาน  
๒. ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. โครงงานคุณธรรม เช่น โครงงานรักการออม โครงงาน
ธนาคารขยะ 

     นักเรียนรู้จักความเพียงพอ ความพอดี มี
ความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง ไม่กลัว
ความยากล าบาก ไม่ท าอะไรแบบสุดขั้วหรือ
สุดโต่ง มีสติและเหตุผลมากขึ้น 

๑.๕ จิตสาธารณะ √  ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  
๒. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ภปร. 
๓. กิจกรรมลูกเสือ 
๔. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
๕. กิจกรรมสภานักเรียน 

     นักเรียนร่วมดูแลสังคม รับผิดชอบส่วนรวม 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม เอ้ือเฟ้ือ เมตตา มีน้ าใจ 
ไม่เห็นแก่ตัว 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา สหวิทยาเขต ชุมพร ๑ 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๒. การด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
-โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการ/มีการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

√  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๒. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
๔. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
๕. รายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น เอกสาร เสียงตามสาย สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น 

     ด าเนินการได้บางกิจกรรมเนื่อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) 

๒.๑ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย) 

√  ๑. แต่งตั้งนักเรียนแกนน าคือ คณะกรรมการสภา
นักเรียน และนักเรียนชุมนุมธนาคารโรงเรียน 
๒. ไม่ได้ด าเนินการต่อ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-
๑๙) 

     นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
ป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาและ
ในชุมชน 

๒.๒ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัท
สร้างการดี ๔.๐) 
 

√        โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ผลิตภัณฑ์หมี่ฮกเกี้ยน 
และชุมนุมหมี่ฮกเกี้ยน 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 

๑. นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การวางแผน  
๒. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  



รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๒. รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียนแกนน า 
๓. ด าเนินงานโครงการโดยการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน และจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๓. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการท า
บัญชีรายรับรายจ่าย  
๔. นักเรียนเรียนรู้การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง โดยการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

๒.๓ กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  √      โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของสภานักเรียน 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไม่ได้
ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (โควิด-๑๙) 

๒.๔ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนไม่
ทนต่อการทุจริต 

 √     โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาความ
เข้มแข็งของสภานักเรียน 

     ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) 

๒.๕ กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  √    
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา สหวิทยาเขต ชุมพร ๑ 

รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๒. การด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
๒.๖ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริตในสังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

√  ๑. นักเรียนสร้างละครสั้นป้องกันการทุจริต บูรณาการกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒. นักเรียนออกแบบโปสเตอร์สื่อ
ป้องกันการทุจริต  

๑. นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดใน
การวางแผนและท างานร่วมกัน  
๒. นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญในการ
ป้องกันการทุจริต  

๒.๗ กิจกรรมการถอดบทเรียน Best 
Practice 
      ผู้บริหาร 
       
 

√  ผู้อ านวยการอิสรีย์  อิฐกอ ถอดบทเรียนเรื่องการ  
ติดตามนักเรียนแก้ไขผลการเรียน 
๑. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียนในแต่ละวิชาแต่ละ
กลุ่มสาระ 
๒. ประชุมชี้แจงวิธีด าเนินการสร้างความตระหนักแก่ครูบุคลากร 
๓. จัดตารางแก้ตัวโดยก าหนดเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้เวลา
หลังเลิกเรียนและวันเสาร์ 
๔. นักเรียนด าเนินการแก้ไขผลการเรียนตามตารางที่ก าหนด
ภายใต้การดูแลติดตามของครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชา และ
ผู้บริหารทุกวัน 
๕. ผู้บริหารกระตุ้นครูโดยการน าข้อมูลนักเรียนที่แก้ผ่านและยัง
ไม่ผ่านน าเสนอในที่ประชุมครูทุกเดือน 

๑. นักเรียนส่วนหนึ่งมีความกระตือรือร้น
ในการแก้ไขผลการเรียนมากข้ึน 
๒. นักเรียนในระดับชั้น ม.๓ และม.๖จบ
หลักสูตรร้อยละ ๙๘ ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่าน
มา 
๓. นักเรียนในระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๔ 
และ ม.๕ แก้ไขผลการเรียนผ่านคิดเป็น
ร้อยละ ๗๐ ของรายวิชาที่ไม่ผ่านทั้งหมด 
๔. ครูผู้สอนให้ความส าคัญกับการติดตาม
แก้ไขผลการเรียนของนักเรียนมากขึ้น 
๕. ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่นใน
โรงเรียนมากขึ้น 



รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๒.๘ กิจกรรมการถอดบทเรียน Best 
Practice 
      คร ู
       
 

√  นางพิมพ์น้ าผึ้ง  วรรณสาม ครูกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถอดบทเรียน   เรื่องการ
จัดการเรียนรู้วิชาเคมีโดยใช้ทฤษฎี 5E สู่ ทักษะอาชีพด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลแบบพอเพียง 
๑. กิจกรรม STEM 
๒. กิจกรรม STEM STRAT UP 4.0 
๓. กิจกรรมคอมโพสิทนาโน 
๔. กิจกรรมอิฐนาโนจากขยะพอลอเมอร์ 

๑. นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะ
การเชื่อมโยงและกระบวนการแก้ปัญหา  
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ รู้จักน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ประยุกต์ใช้กับประเด็นปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน มาวางแผนผลิตผลงานใหม่
ที่เป็นปะโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 

๒.๙ กิจกรรมการถอดบทเรียน Best 
Practice 
      นักเรียน 
       

√  นางสาววริศรา  ศรีเจียม ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน 
และคณะด าเนินโครงการตรงต่อเวลามาโรงเรียนเช้า 
๑. ตรวจเช็ครายชื่อนักเรียนที่มาโรงเรียนสายจากสมุดบันทึก 
๒. ปลุกจิตใต้ส านึกให้นักเรียนตรงต่อเวลา โดยมีสภานักเรียนไป
พูดกับนักเรียนหน้าเสาธงทุกวัน 
๓. ข้อตกลง 
- มาเข้าร่วมกิจกรรมเขตพ้ืนที่ห้าดาวและหน้าเสาธงตาม
ก าหนดเวลา ถ้าไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตามก าหนดเวลา ให้
แจ้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าห้อง 
- หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมเขตพ้ืนที่ห้าดาวและหน้าเสาธงตาม
ก าหนดเวลาตั้งแต่ ๑ ครั้งขึ้นไป สภานักเรียนจะสรุปผลเป็นราย
สัปดาห์ แบ่งนักเรียนมาสายเป็น ๕ กลุ่ม คือกลุ่มมาสาย ๑ ครั้ง 
กลุ่ม ๒ ครั้ง กลุ่ม ๓ ครั้ง กลุ่ม ๔ ครั้ง และกลุ่ม ๕ ครั้ง จะให้ท า

๑. นักเรียนมีวินัยในการมาโรงเรียน
ทันเวลามากขึ้น  
๒. นักเรียนมาสายลดลงจากเดิมเรื่อยๆใน
แต่ละสัปดาห์  
๓. นักเรียนกลุ่มมาสายได้ท ากิจกรรมจิต
อาสาที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 



รายการ 
ผลการปฏิบัติ 

วิธีด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

กิจกรรมจิตอาสา เช่น กวาดพื้นสนามโรงเรียน ก าจัดวัชพืชสนาม
หญ้า ล้างห้องน้ า รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น 
- หากท ากิจกรรมจิตอาสาแล้วยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรม จะเรียน
เชิญผู้ปกครองมาร่วมกันแก้ปัญหา 

      ข้อเสนอแนะ 
      ข้อค้นพบ 
      ข้อปฏิบัติ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


