
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนควนโดนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 



รายงานผลโครงการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

ครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น/ปัญหา/

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ งบที่

ได้รับ 
งบที่ใช้

ไป 
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 
- กิจกรรมที่ 1  วัน
รำลึกพระคุณครู 
- กิจกรรมที่ 2 วัน
สำคัญทางศาสนา 
(พุทธ)   
- กิจกรรมที่ 3 
โครงงานคุณธรรม  
- กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมคนดีศรี คว. 
-กิจกรรมที่ 5 คาบ
นาทีชีวิต 
-  กิจกรรมที่ 6 
ส่งเสริมการออม 

- เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐาน  และตัวชี้วัด
ของสำนักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
- เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง- 
เพ่ือฝึกคุณธรรมจริยธรรม  
ตามแนวทางของศาสนาที่
นักเรียนนับถือ 
- เพ่ือปลูกฝังความเป็น
พลเมืองดีของสถาบันชาติ  
ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

22,500 - - นักเรียนโรงเรียน
ควนโดนวิทยามี
พฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
ตามหลักสูตรและ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ของสำนักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

- ไมไ่ด้ดำเนิน
กิจกรรม 
 

- เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อโคโรน่า 2019 ทำ
ให้ดำเนินกิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

นางฮายาตี   หลีเยาว์       

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น/ปัญหา/

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ งบที่

ได้รับ 
งบที่ใช้

ไป 
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- กิจกรรมที่ 1  เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- กิจกรรมที่ 2  รู้จัก
นักเรียนเป็น
รายบุคคลและคัด
กรองนักเรียน 
- กิจกรรมที่ 3  
ประชุมผู้ปกครอง
สัญจร 
- กิจกรรมที่ 4  
กิจกรรมควนโดน
วิทยา  
เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง 

เพ่ือให้การดำเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน 
เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
     2.2  เพื่อให้นักเรียน
ทุกคน ทุกระดับชั้นมีครูที่
ปรึกษาท่ีคอยดูแลและให้
ความช่วยเหลือนักเรียน 
     2.3  เพื่อให้ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ โรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กรและ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

53,000 14,000 - นักเรียนโรงเรียน
ควนโดนวิทยาทุกคน
ได้รับการเยี่ยมบ้าน
จากครูที่ปรึกษา 
- มีฐานข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสำหรับครูที่
ปรึกษาทุกห้องเรียน 
- มีฐานข้อมูลเยี่ยม
บ้านนักเรียนและ
ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
- จัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
- นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มเปราะบาง
พิเศษได้รับการดูแล
และพัฒนา 

ได้ดำเนินกิจกรรม
บางกิจกรรมเป็นที่
เรียบร้อยได้รับการ 
นิเทศติดตามผล 
ตรวจสอบการ 
ดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อโคโรน่า 2019 ทำ
ให้ดำเนินกิจกรรมบาง 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 

นางจินตนา หมาดทิ้ง 

 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น/ปัญหา/

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ งบที่

ได้รับ 
งบที่ใช้

ไป 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภา
นักเรียน 
- กิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 
- อบรมสภานักเรียน 
- ศึกษาดูงาน 
- ค่ายนักเรียนแกน
นำ 
- กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมประกวด
การดำเนินงาน 
สภานักเรียนดีเด่น 
- กิจกรรมประกวด
ห้องเรียนสะอาด 
 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
สิทธิ หน้าที่ของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีภาวะความเป็น
ผู้นำ กล้าแสดงออก มีจิต
อาสาและมีทักษะ 
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนมีประสบการณ์
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาโรงเรียน 
2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ในการ
ทำงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

27,000 29,200 - สภานักเรียนมี
ภาวะความเป็นผู้นำ 
มีจิตอาสาและทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
- นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการดำเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

กิจกรรมที่ไม่ได้
ดำเนินการ 
คือ การเลือกตั้ง
และแต่งตั้งสภา
นักเรียน  ค่าย
นักเรียนแกนนำ 
กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์  

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อโคโรน่า 2019 ทำ
ให้ดำเนินกิจกรรมบาง 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 

นางฮตีลา  เกปัน 

 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น/ปัญหา/

อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ งบที่

ได้รับ 
งบที่ใช้

ไป 
โครงการส่งเสริมอัต
ลักษณ์และวินัย
นักเรียน 64 
- กิจกรรมบ้านใหม่
น่าอยู่ 64 
- กิจกรรมดูแล แก้ไข
ปรับปรุงพฤติกรรม
นักเรียนประจำวัน 
- กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์นักเรียน 
“แต่งกายดี  มี
มารยาท ” 
- กิจกรรมจัดทำและ
บันทึกระเบียน
พฤติกรรมนักเรียน 
- ประชุมผู้ปกครอง
เพ่ือแก้ปัญหา
นักเรียน/เยี่ยมบ้าน
นักเรียนที่มีปัญหา 
      

เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน
ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบวินัยของ
โรงเรียน 
     2.2  เพื่อปลูกฝังและ
สร้างเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดี 
     2.3  เพื่อปลูกฝัง
อุปนิสัยที่ดีงามให้แก่
นักเรียนในการที่จะเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
 

21,000 6,453 นักเรียนโรงเรียนควน
โดนวิทยา ประพฤติ
และปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของ
โรงเรียนได้ ร้อยละ 
95 

กิจกรรมที่ไม่ได้
ดำเนินการ 
คือ กิจกรรมบ้าน
ใหม่น่าอยู่ 64 

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อโคโรน่า 2019 ทำ
ให้ดำเนินกิจกรรมบาง 
กิจกรรมไม่ได้
ดำเนินการ 

นายอับดุลการีม  
สามัญ        

 



 


