
โรงเรยีนทปีราษฎรพ์ิทยา

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาสรุาษฎรธ์าน ีชุมพร

การนเิทศตดิตามการด าเนนิงาน

โครงการเสริมสรา้งคณุธรรม จริยธรรม

และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา

(โครงการโรงเรียนสจุริต)



ประชุมชี้แจง วางแผน และ

ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้มี

ทักษะกระบวนการคิด โดยผ่าน

กิจกรรม ดังนี้

- โครงการโรงเรียนสุจริต

- โครงการโรงเรยีนคุณธรรม

- การใช้หลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษา 

รายงานผลการปฏบิตัิ

1. ทักษะกระบวนการคดิ
เพื่อพัฒนานกัเรยีนใหม้ทีักษะกระบวนการคดิ

ดังนี้

จ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะ  แง่มุมต่าง ๆ ของการทุจริต/ไม่ทุจริต  

การต่อต้าน/ไม่ต่อต้าน  เช่น ข้อดี  ข้อเสีย  ประโยชน์ โทษ ความ

เหมาะสม  ความไม่เหมาะสม

สามารถแสดงความเห็น  วิเคราะห์  วิพากย์  วิจารณ์  และ

ประเมินความสมเหตุสมผล  ความน่าเชื่อถือ  และคุณค่าของ

การกระท า  / การไม่กระท าทั้งของตนเองปละผู้อ่ืน

สามารถปรับตัวในสังคม  และสร้างสรรค์ผลงาน

ต่อต้านทุจริต
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วิธีการด าเนนิงาน



รายงานผลการปฏบิตัิ

นัก เรี ยนโรง เรี ยนทีปราษฎร์พิทยา  มีทั กษะ 

กระบวนการคิด  โดยด าเนินการผ่านกิจกรรม   

หลักสูตรต้านทุจริต  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ผลการด าเนนิงาน

1. ทักษะกระบวนการคดิ



รายงานผลการปฏบิตัิ

ประชุมชี้แจง วางแผน และด าเนินการพัฒนานักเรียนโดยผ่าน

กิจกรรมดงันี้

- โครงการโรงเรียนสุจริต

- วิชาหน้าทีพ่ลเมือง

- กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม

- กิจกรรมอาสาพัฒนา/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

- กิจกรรมเขา้แถวเคารพธงชาติ

- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน  

เช่น การแต่งกาย  ทรงผม  การเดินแถวขึ้นลงอาคาร  การเข้า

แถวซื้ออาหาร  เป็นตน้

วิธีด าเนินงาน
2. การมวีนิัย

เพื่อพัฒนาและสง่เสรมิใหน้ักเรยีน

มีคุณลกัษณะการมวีินัย ดังนี้

ปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อบังคับ  กฎระเบียบ และกฎหมายของ

ครอบครัว  โรงเรียน และสังคม

เข้าใจ  ปฏิบัติตามหน้าที่และรักษาสิทธิ  ของตนเอง  อยา่ง

ครบถ้วน

ยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตน

รู้ เคารพสิทธิของผู้อ่ืน

เป็นพลเมืองดีของชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ
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5



รายงานผลการปฏบิตัิ

2. การมวีนิัย
ผลการด าเนนิงาน

✓ นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีวินัยในการปฏิบัติ

ตามข้อตกลง  ข้อบังคับ  กฎกติกา ระเบียบ  และ

กฎหมายของครอบครัว  โรงเรียนและสังคม  มีความ

เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่และรักษาสิทธิของตนเอง

อย่างครบถ้วน ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ

ตนอีกทั้งนักเรียนรู ้เคารพสิทธิของผู้อ่ืน เป็นพลเมือง

ดีของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

✓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การมีวินัย

ในวิชาหน้าที่พลเมืองของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ถึง ชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ในระดบั 3 (ดีเยี่ยม) 

จ านวน 1,600 คน คิดเป็นร้อยละ 87



3. การซือ่สตัยส์จุริต

รายงานผลการปฏบิตัิ

ประชุมชี้แจง  วางแผน  และการด าเนินการพัฒนา

นักเรียนโดยผ่านกิจกรรม  ดังนี้

- โครงการโรงเรียนสุจริต

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม

- กิจกรรมเด็กดีศรีทปีกร  

- กิจกรรมของหายได้คืน

เมื่อจบภาคเรียนได้จดัท าและมอบเกียรติบัติรางวัล

เชิดชูนักเรียนท่ีมีความประพฤติด ี“เด็กดีศรีทปีกร” 

ให้กับนกัเรียน 

วิธีด าเนินงาน เพื่อพัฒนาและสง่เสรมิใหน้ักเรยีน

มีคุณลกัษณะการซือ่สัตย ์ดังนี้

ให้ข้อมลูที่ถูกต้องและเป็นจริง

ปฏิบัติโดยค านึงถึงความถูกต้อง  ละอายและเกรงกลัวต่อการ

กระท าผิด

ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา

ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง

ปฏิบัติตนตอ่ผู้อ่ืนด้วยความซื่อตรง
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ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกตอ้ง6



รายงานผลการปฏบิตัิ

ผลการด าเนนิงาน

✓ นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีความซื่อสัตย์

สุจริตในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง  มีการ

ประพฤติปฏิบัติโดยค านึงถึงความถูกต้อง  ละอายและ

เกรงกลัวต่อการกระท าผิดและปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  

เมื่อพบเจอหรือเก็บของไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงาน

ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  รวมถึงปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วย

ความซือ่ตรง  ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

✓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การซ่ือสัตย์

สุจริต  ในวิ ชาหน้ าที่พล เมืองของนัก เรียนชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยู่ใน

ระดับ 3 (ดีเยี่ยม) จ านวน 1,600 คน  คิดเป็นร้อย

ละ 85

3. การซื่อสตัย์สจุริต



4. อยู่อย่างพอเพยีง

ประชุมชี้แจง วางแผน และด าเนินการพัฒนานักเรียนโดยผ่านกิจกรรม 

ดังนี้

- โครงการโรงเรียนสุจริต

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม

- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา แบ่ง นักเรียนเป็น

ฐานการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 ฐาน และด าเนินการถอดบทเรียนการ

เรียนรู้การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในแต่ละฐานการ

เรียนรู้ ดังนี้

ฐานที่ 1 คัดแยกแหล่งขยะ ฐานที่ 2 มุมานะท าปุ๋ยหมกั

ฐานที่ 3 ใจรักการเกษตร          ฐานที่ 4 แสนวิเศษจากวัสดุ

ฐานที่ 5 ระบุความพอเพียง ฐานที่ 6 เย่ียงอย่างการออม

-มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิธีด าเนินงาน เพื่อพัฒนาและสง่เสรมิใหน้ักเรยีน

มีคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพยีง ดังนี้

ใช้ทรัพย์สินของตนเองด าเนินชีวิตอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บ

รักษาดูแลอยา่งดี รวมทั้งการใช้เวลาอยา่งเหมาะสม

ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษา

ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล

ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท าให้ผู้อืน่เดือดร้อน พร้อมให้

อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท าผิดพลาด

1
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5
วางแผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน

บนพื้นฐานของความรู้ ข้อมลู ข่าวสารดูแลอยา่งดี



รายงานผลการปฏบิตัิ

ผลการด าเนนิงาน
4. อยู่อย่างพอเพยีง

✓ นักเรียนมีสามารถด าเนินชีวิตอยูอ่ย่างพอเพียง มีการ

ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่

เอาเปรียบผู้อ่ืนและไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน อีกทั้งมีวาง

แผนการเรียน การท างาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน

บนพ้ืนฐานของความรู้ ข้อมูล ข่าวสารโดยการน าหลัก

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 

4 มิติ ไปใช้ในการด าเนินชีวิต

✓ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์การชื่อสัตย์

สุจริต ในวิชาหน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่อยูใ่น

ระดับ 3 ( ดีเยี่ยม ) จ านวน 1,600 คน

คิดเป็นร้อยละ 88



5. จิตสาธารณะ

ประชุมชี้แจง วางแผน และด าเนินการพัฒนานักเรียน

โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

- โครงการโรงเรียนสุจริต

- กิจกรรมสภานักเรียน

- กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ

- กิจกรรมลูกเสือ

- โครงการโรงเรียนคุณธรรม

- กิจกรรมอาสาพัฒนา/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์

- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

- กิจกรรมเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ทีช่่วยเหลือ  

โรงเรียนชุมชน และสังคม

วิธีด าเนินงาน เพื่อพัฒนาและสง่เสรมิใหน้ักเรยีน

มีคุณลกัษณะจิตสาธารณะ ดังนี้

ช่วยปฏิบัติในงานที่ได้รบัการร้องขอจากผู้อืน่ โดยไม่หวังผลตอบ

แบ่งปัน ด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน

ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความดี ของบุคคลในโรงเรียน

ชุมชน สังคม ที่เป็นต้นแบบการไม่ทุจริต

ร่วมกิจกรรมป้องกันตอ่ต้านการทุจริต
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รายงานผลการปฏบิตัิ

ผลการด าเนนิงาน
5. จิตสาธารณะ

✓ นักเรียนโรงเรียนทปีราษฎร์พิทยามจีิตสาธารณะ

ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันต่อต้านการทุจริต และ

กิจกรรมเผยแพร่ความดขีองบุคคลในโรงเรียน 

ชุมชนสังคม ทีเ่ป็นต้นแบบการไม่ทุจริตทั้งภายใน

โรงเรียนและภายในนอกโรงเรียน

✓ ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์การอยู่

อย่างพอเพียงในวิชาหน้าที่พลเมืองของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    

ที่อยูใ่นระดับ 3 ( ดีเยี่ยม )จ านวน 1,600 คน 

คิดเป็นร้อยละ 88



รายงานผลการปฏบิตัิ

กิจกรรม พัฒนาเครือขา่ยและสร้างการมีส่วนร่วมใน

การต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช.สพฐ.

น้อย)

การด าเนนิงานกิจกรรมโรงเรยีนสจุริต

กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)

กิจกรรมบริษทัสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้าง

การดี 4.๐)

กิจกรรมการถอดบทเรียน 

Best Practice

กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครูผู้สอน

กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้

สังคม(สื่อป้องกันการทุจริต)

กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผูน้ าเยาวชน ไม่ทน

ต่อการทุจริต
4
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รายงานผลการปฏบิตัิ

โครงการโรงเรียนสจุริต



กิจกรรมพฒันาเครอืขา่ยและ

สร้างการมสีว่นรว่มในการต่อตา้น

การทจุรติในสถานศกึษา

(ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย)

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย จ านวน 5 คน มหีน้าที่

1) ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

2) ส่งเสริมการด าเนินงานกจิกรรมโรงเรียนสุจริต

3) ให้ความรว่มมือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

โดยยึดคุณลกัษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต

ติดตาม ตรวจสอบ เสนอแนะการด าเนนิงานกจิกรรมบริษัทสร้างการดี และกิจกรรมสร้าง

ส านึกพลเมือง

1) คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในคู่มือการจัดกิจกรรมป.ป.ช. สพฐ.น้อย 

พร้อมจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการการป้องกันและปราบปราม การทุจริตส าหรับ

นักเรียน (ป.ป.ช.สพฐ.น้อย)

2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย เข้ารับการอบรม เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติตามบทบาท

หน้าที่

3) คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดสรุปและ

รายงานผลการด าเนินการ

วิธีด าเนนิงาน

ผลด าเนนิงาน



กิจกรรมบริษทัสรา้งการดี

สู่วิถพีอเพยีง

(บริษทัสร้างการด ี4.0)

วิธีด าเนนิงาน

บูรณาการโครงงาน

คุณธรรม

การประชมุ

แต่งตัง้คณะกรรมการ

จ าหนา่ย

ผลิตภณัฑ์

การผลติ

ผลิตภณัฑ์

1) นักเรียนได้ต่อยอดอาชีพเดิมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า

2) นักเรียนมีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัท

สร้างการดี  ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ ผู้ผลิตผู้จ าหน่าย

ควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ตรงต่าง ๆ

3) นักเรียนมีวิถีชีวิตเป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ 5 

ประการของโรงเรียนสุจริต คือ ทักษะกระบวนการคิดมี

วินั ย  ซื่ อสัตย์ สุ จริต อยู่ อย่ า งพอเพียง และจิต

สาธารณะ

ผลด าเนินงาน



รายงานผลการปฏบิตัิ

กิจกรรมคา่ยเยาวชนตน้กลา้สจุรติ

กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 

และมีการอบรมคุณธรรมในคาบโฮมรูมและประชุม

ระดับในทุก ๆ สัปดาห์ และมีการจัดปฐมนิเทศ พัฒนา

คุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของผู้ เรียน เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิด 19

วิธีด าเนนิงาน

นักเรียนที่ เข้าการอบรมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริต จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยนักเรียนมีทักษะ

กระบวนการการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง

และจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวัง

ผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนร่วม

ผลด าเนนิงาน



กิจกรรมพฒันาศกัยภาพ

เครือขา่ยผูน้ าเยาวชนไมท่นตอ่การทจุรติ

คณะกรรมการ ป ป ช สพฐ น้อย เป็นผูน้ าสร้างเครือข่าย 

คณะการกรรมการสภานักเรียนและหัวหน้าห้องทุกห้องได้รับ

ความรู้ความเข้าใจอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบรณรงค์ ให้ ความรู้ การ ไม่ทน ต่อการทุ จริตพัฒนา

คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ

สภานักเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายผู้น าเยาวชน ไม่ทนต่อการ

ทุจริตมีความรู้ความเข้าใจอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ

ประพฤติชอบ สามารถให้ความรู้การไม่ทนต่อการทุจริต และ

มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของ

โรงเรียนสุจริตในกิจกรรมหน้าเสาธง

วิธีด าเนนิงาน

ผลด าเนนิงาน



กิจกรรมสรา้งส านกึพลเมอืง

ครูจัดกิจกรรมสอนการเรียนในวิชาหน้าที่พลเมือง   จัดกิจกรรม

สร้างส านึกพลเมืองดี มีจิตอาสาและก าหนดนโยบายสาธารณะ 

น าเสนอต่อองค์กรภาครัฐ

ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ถึงการมีส่วนรว่มในท้องถ่ิน การสร้างจิตส านึกสาธารณะและการเป็น

พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอย่างบูรณาการ ได้เรียนรู้กระบวนการคิด

วิเคราะห์และลงมือปฏิบัติพร้อมกับการพัฒนาตนเองตามวิถีประชาธิปไตยเป็น

การเชื่อมโยงการเรียนรูก้ับประสบการณ์จริงในชีวิต

วิธีด าเนนิงาน

ผลด าเนนิงาน



กิจกรรมสือ่สร้างสรรค ์สร้างคา่นยิมซือ่สตัยส์จุรติใหส้งัคม 

(สื่อปอ้งกนัการทจุรติ)

ครแูละนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์สร้าง

ค่านิยมซ่ือสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต)  

บูรณาการ  ชุมนุมภาพยนตร์สร้างค่าสู่คุณค่าที่ยั่งยืน 

กิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์

วิธีด าเนนิงาน

นักเรียนสามารถผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นมีความ

สอดคล้องคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต

และป้องกันต่อต้านการทุจริต ผลงานที่ได้รับการ

คัดเลือกในระดับสถานศึกษา ภาพยนตร์สั้นต่อต้าน

การทุจริต เรื่อง ท าไม (Why)

ผลด าเนนิงาน



กิจกรรมการถอดบทเรยีน

Best Practice ครูผู้สอน วิธีด าเนนิงาน

ผลด าเนนิงาน

1. การรว่มกันก าหนดข้อปฏิบัติ

2. บันทึกข้อมูลขวดน้ าแลกคะแนนพฤติกรรม

3. การให้รับรูถ้ึงโทษภัยของการทุจริต ความไม่พอเพียง ความเห็นแก่ตัว การขาด

ระเบียบวินัย

4. รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตส านึก การแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลกั 3rs Reuse 

Reduce / Recycle

5. การตรวจสอบ ก ากับดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียน

1. นักเรียน ภูมิใจในตนเองและมีทักษะการคิด มีระเบียบวินัย 

2. นักเรียนมีทักษะใช้เทคโนโลยใีนการแกไ้ขปัญหาได้อยา่งมีประสิทธภิาพ นักเรียนมี

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C) 

ระดับประเทศได้รับรางวัลเหรียญทอง

3.นักเรียนเกิดคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต 

4. มีสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการส่งเสริมคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต



การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(Anti-Corruption Education)

โรงเรยีนทีปราษฎร์พิทยา
อ.เกาะสมยุ จ.สรุาษฎรธ์านี



รายงานผลการปฏบิตัิ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม

การใชห้ลกัสตูรตา้นทจุริต

การใชห้ลกัสตูรตา้นทุจริตศกึษา

1
การบรหิารจัดการ

หลักสตูรตา้น

ทุจริตศกึษา

2
3แนวทางการน า

หลักสตูรตา้น

ทุจริตศกึษาไปใช้

การจดักจิกรรม

การเรยีนรู้หลกัสตูร

ต้านทจุรติศกึษาของ

ครูผู้สอน



รายงานผลการปฏบิตัิ

1 การบริหารจัดการหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา

การด าเนนิงาน

มีการวางแผนการน า

หลักสตูรตา้นทจุรติ

ศึกษาไปใช้

มีการแตง่ตัง้

คณะกรรมการการ

ด าเนนิงาน

มีการประชมุชีแ้จงแนว

ทางการด าเนนิงาน1
2

3



การด าเนนิงาน

มีการด าเนนิการน าหลกัสตูรตา้น

ทุจริตศึกษา ไปใชใ้นการจดัการ

เรียนรู้

1 การบริหารจัดการหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา

4



รายงานผลการปฏบิตัิ

1 การบริหารจัดการหลกัสตูรตา้นทจุรติศกึษา

การด าเนินงาน

มีการรายงานผลการ

ด าเนนิงานตอ่ตน้สงักดั

อย่างตอ่เนือ่ง

5
6

มีการนเิทศ ติดตามผล

ภายในสถานศกึษา



รายงานผลการปฏบิตัิ

จัดในกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1 2

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  มาสู่การปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

ตามขั้นตอน ดังนี้

ศึกษาคูม่อื หลักสตูร

ต้านทจุรติศกึษา 

ให้มคีวามรูค้วามเขา้ใจ

สถานศกึษาประชุมคร ูทั้งสถานศกึษา

เพื่อชีแ้จงสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบั

หลักสตูรต้านทจุรติศกึษา

1 แนวทางการน าหลกัสตูรต้านทจุรติไปใช้



กิจกรรมสาธารณประโยชน์

กิจกรรมนกัเรยีน

1. การใชห้ลกัสตูรต้านทจุรติศกึษา

1

2

3

กิจกรรมแนะแนว3
วางแผนการน าหนกัสตูรตา้นทจุรติ

ศึกษาไปจดัในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนซึ่ง

กิจกรรมทีส่ามารถน าหนกัสตูรต้าน

ทุจรติศกึษาไปจดั ได้แก่

สถานศึกษามีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  มาสู่การปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนตามขั้นตอน ดังนี้



รายงานผลการปฏบิตัิ

3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษาของครผููส้อน

ครูมีการศกึษาหลักสตูรตา้นทจุรติ

และแผนการจดัการเรยีนรูก้อ่นจดั

กิจกรรมการเรยีนรู้

1

ครูมกีารเตรยีมสือ่ประกอบการสอนและ

เครือ่งมอืวดัประเมนิผลการเรยีนรู้

2

การด าเนนิงาน



3

รายงานผลการปฏบิตัิ

ครูมีการน าหลักสตูรตา้นทจุรติศกึษาไป

จัดในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน

กิจกรรมแนะแนว

(แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการสอบ)

ความละอายและไมท่นตอ่การ

ทุจริตเกีย่วกบัการสอบ

3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษาของครผููส้อน



รายงานผลการปฏบิตัิ

กิจกรรมนกัเรียน

(กิจกรรมลกูเสอื เนตรนาร ีผู้บ าเพญ็

ประโยชน์)

ระเบยีบ กฎ กติกา กฎหมาย

การจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนไดน้ าหลกัส าคญัของโรงเรยีน

สุจรติ ได้แก ่ทักษะกระบวนการคดิ การมวีนิยั และ การมี

จิตสาธารณะ มาเปน็เปา้หมายในการจดักจิกรรมการ

เรียนรู ้ทั้งกจิกรรมลูกเสอื เนตรนาร ีผู้บ าเพญ็ประโยชน์

3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษาของครผููส้อน



รายงานผลการปฏบิตัิ

3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษาของครผููส้อน

กิจกรรมเพือ่สงัคมและ

สาธารณประโยชน์

(ความเอือ้อาทรต่อผูอ้ืน่ มีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม มีจิต

สาธารณะ)



รายงานผลการปฏบิตัิ

3 การจดักจิกรรมการเรยีนรูห้ลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษาของครผููส้อน

ในการจดักจิกรรมการเรียนรูไ้ดม้กีารบูรณาการกจิกรรม

โรงเรยีนสจุรติผา่นในชัน้เรยีนแตล่ะวชิา มีการวดัและ

ประเมนิคณุลกัษณะอันพงึประสงค ์ซึ่งภาพรวมของคะแนน

คุณลักษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนโรงเรยีน

ทีปราษฎร์พทิยาในปกีารศึกษาทีผ่า่นมาอยูใ่นระดับ ดีมาก 

4
ครูมีการรายงานผลการ

ประเมนิผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล

และสรปุเปน็รายชัน้



ขอจบการน าเสนอ

ขอบคุณครับ/คะ่

โรงเรยีนทปีราษฎรพ์ทิยา


