
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

            โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา 

   
 

 
   



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และบุคลากรทุกระดับมีการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
          วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนมีวินัย เคารพกฎหมาย  
กฎ  และระเบียบที่จะเปน็กลไกในการแกไ้ขปัญหาการพัฒนา ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”อย่างมีประสิทธิภาพ    
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
                    1. หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสงัคม (Socialization) มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
              1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสงัคม 
(Socialization) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเตมิ 
              1.2 ประยุกต์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ ไมเ่ห็นผลชัดเจน เพราะอยู่
ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 
              1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝกึอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไม่เห็นผลชัดเจน เพราะ
อยู่ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 
                    2. ส่งเสรมิใหบุ้คลากรทุกระดับไดเ้รียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
              2.1 ส่งเสริมให้บคุลากรทกุระดบัของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมี
ปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลจากการจัดประชุมคร ู
              2.2 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีการประชุมช้ีแจง 
              2.3 ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัตงิาน การประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน              
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยผู้บริหารทำ
หน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบตัิตน 
                   3. ส่งเสร ิมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื ่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต                   
โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
                      3.1 ส่งเสรมิการสร้างแรงจงูใจให้บุคลากรทุกระดบัของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการให้บุคลากรร่วมมือกันทำงาน 
                      3.2 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สงัคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
                      3.3 ยังไม่ไดส้่งเสริมเชิดชูบุคคลหรอืนักเรยีนที่มีผลงานดเีด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ
ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เพราะอยู่ในช่วงการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 

            3.4 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้บุคลากรทุกระดับและนักเรียนร่วมกันสร้างค่านิยมในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
 
  
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 วัตถุประสงค์ 
                    เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ           
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็น
กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลรวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
                  1. บรูณาการระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อดุมรัชต์วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
                     1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัตงิานระหว่างในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” กับองค์กรทุกภาคส่วน 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ผลการดำเนินการ 

1.ส่งเสริมใหบุ้คลากรทกุ
ระดับและนักเรียนได้
เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึ่งประสงค์  

21,185 บาท นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและ
คณะครูเข้าร่วมโครงการเยาวชน
สร้างชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดม
รัชต์วิทยา” และ สถาบันการสร้าง
ชาติ (นสช.12) ระหว่างวันที่ 24 – 
26 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์  
เจริญวงศ์ศักดิ์  เป็นวิทยากร
บรรยาย 

2. สง่เสรมิใหบุ้คลากรทุก
ระดับได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติงานตามหลกั            
ธรรมาภิบาล 

- หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา : การขัดเกลา
(กล่อมเกลา) ทางสงัคม 
(Socialization) มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน  

-   นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา :        
การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม 
(Socialization) นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

3. ส่งเสรมิค่านิยมการ            
ยกย่องและเชิดชูความดี
ความซื่อสัตย์สุจริต 

- มีการใช้ดุลยพินิจใน
การบริหารงานบุคคล
อย่างโปร่งใส และเป็น
ธรรม โดยมหีลกัเกณฑ์
และแนวทางในการ
พิจารณาอย่างชัดเจน 

-   ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
ได้รับรางวัลยกย่องและเชิดชูความ
ดีความซื่อสัตย์สจุริต ดังรูปภาพ
ด้านล่าง 



 

                     1.2 ให้มีมาตรการปรบัปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
                     1.3 ส่งเสริม สนบัสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอสิระใน
การทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหส้าธารณชนรับทราบ 
           1.4 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ มรีะบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”โดยให้มเีว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสือ่สารระหว่างกัน  
         2. สง่เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทจุริตหรอืประพฤติมิชอบในใน
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
            2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรูเ้พื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบในในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
             2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรบัแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทัง้         
สร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลหน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 
             2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร  
             2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจงูใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน โดยให้แจ้ง
มาที่ช่องทางร้องเรียนต่างๆที่หลากหลาย 

 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  

2565 
ผลการดำเนินการ 

1.บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทจุริต
ประพฤติมิชอบ 

1.1 จัดทำเว็บไซต์ 
เฟซบุ๊ค ไลน์ และสื่อ
อินเตอรเ์น็ต เพื่อแจ้ง
เหตุทจุริต  
1.2 จัดต้ังศูนย์รับ
เรื่องราวรอ้งทกุข์ 

- 
 
 
 
 
 
 

- ส่งข้อร้องเรียนหรอืร้องเรียนด้วยตนเอง
โดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัตกิารต่อต้านการ
ทุจริตโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทยา” เลขที่ 124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง 
อำเภอนครหลวง จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13260                  
- ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 0-3525-9201 
โทรสาร 0-3525-9201 แจ้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตโรงเรียนนคร
หลวง “อุดมรัชต์วิทยา”                     
- ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนนคร
หลวง “อุดมรัชตวิ์ทยา” หรือทางเฟซบุ๊
คโรงเรียน                                     
- ทางไปรษณีย์ สง่เรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตโรงเรียนนคร
หลวง “อุดมรัชต์วิทยา”เลขที่ 124 หมู่ 5 
ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13260                   
- ไลนถึ์งผูอ้ำนวยการ @652zdngl หรือ
โทร 09-0984-8714 



 

2.ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของผู้บริหาร คณะ
ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา”  
ผู้ปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทัง้
ประชาชนในท้องถ่ิน  

2.1 จัดต้ังเครือข่ายการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
การทจุริต  
2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์
ต้านการทจุริตใน
โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา" 
2.3 แต่งตั้งผู้ปกครอง 
นักเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทัง้
ประชาชนในท้องถ่ิน  

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

1. มีการจัดต้ังเครอืข่ายการป้องกันและ
เฝ้าระวังการทุจริตระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนนครหลวง                        
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านการ
ทุจริต ได้แก่ โครงการการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาท โรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา" 
3. แต่งตั้งผู้ปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทัง้ประชาชนในท้องถ่ิน 
เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงาน
ต่างๆของโรงเรียนนครหลวง             
“อุดมรัชต์วิทยา” 

 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ                     
โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
          มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจภายในสถานศึกษา สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างบุคลากรทุกระดับ 
ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถ่ิน ให้มีศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ (ถ้ามี) ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
                   1. พฒันาระบบในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
                      1.1 ให้ทุกกลุ่มงานในโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปราม           
การทุจริต  โรงเรียนมโีครงสรา้งของหน่วยงานอัตรากำลงัการบรหิารงานบุคคลและงบประมาณทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบั
ภารกจิและความรับผิดชอบ                                    
                      1.2 ใหม้ีกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรทุกระดบั ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทัง้ประชาชนในท้องถ่ิน ให้มบีทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหิาร เพือ่สามารถถ่วงดุล
หรือยบัยั้งอกีอำนาจหนึ่งได้ 
                 1.3 สนับสนุนใหม้ีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจภายในสถานศึกษาด้วยกันเอง 
                     1.4 ให้ทุกกลุ่มงานควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการปฏิบัติงานด้านการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 
          2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถ่ิน ให้มีศักยภาพในการปอ้งกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
                2.1.วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา”กบั
บุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถ่ิน  
ในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต  



 

 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 

 
ผลการดำเนินการ 

1.จัดทำระบบ
ตรวจสอบ ควบคุมและ
ถ่วงดุลให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 

1.1 จัดกิจกรรม
ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
1.2 จัดกิจกรรมลดความ
เสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
1.3 จัดทำเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร ราคากลาง ทาง
ประกาศและเว็บไซต ์
 
1.4 จัดทำแผนการจัดซือ้
จัดจ้าง แผนการใช้
จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

1. มจีัดกิจกรรมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ดู
ที่http://www.udomrat.ac.th/ita 
 
1.2 มกีิจกรรมลดความเสี่ยงในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ดูที ่
http://www.udomrat.ac.th/ita 
1.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ราคากลาง ทางประกาศและ
เว็บไซต์โรงเรียน และ 
http://www.udomrat.ac.th/ita 
1.4 มีการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ ดูที ่
http://www.udomrat.ac.th/ita 

2.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ผู้ปกครอง นักเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และศิษย์เก่า รวมทัง้
ประชาชนในท้องถ่ิน  

2.1 จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
 

- จัดต้ังศูนย์ข้อมลูข่าวสารโรงเรียน
นครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” เลขที่ 
124 หมู่ 5 ตำบลนครหลวง อำเภอ
นครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13260           
โทรศัพท์ 0-3525-9201  
โทรสาร 0-3525-9201 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” 
         วัตถุประสงค์ 
                   มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทุกระดับและนักเรียนในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับบุคลากรทุกระดับ ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนในท้องถ่ิน               
         รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
          1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถบุคลากรทกุระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                       1.1 ให้ความรู้คณะครูและบุคลากรในการป้องกันการปราบปรามการทจุริตคอรัปช่ัน ทั้งภาคการเมอืง
และภาครัฐ ในการประชุมประจำเดอืน 
    1.2 หลักสูตรต้านทจุริตศึกษา : การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสงัคม (Socialization) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเตมิ 
 

มาตรการ/แนวทาง
ดำเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2565 
ผลการดำเนินการ 

1.พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
ป้องกันและแก้ไขปญัหา
การทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 

1.1 ให้ความรู้ใน           
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ันทั้งภาค
การเมืองและภาครัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 หลักสูตรต้านทจุริต
ศึกษา : การขัดเกลา
(กล่อมเกลา) ทางสงัคม 
(Socialization) มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

1.1 ครูเข้ารับการอบรมส่งเสริม 
ป้องกัน และแก้ปญัหาทจุริตและ
พฤติกรรมมิชอบ วันที่ 19 
กรกฎาคม 2565 และมาขยายผล
ให้แก่คณะครูในโรงเรียน 
1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และคณะครูเข้าร่วมโครงการ
เยาวชนสร้างชาติ ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง 
“อุดมรัชต์วิทยา” และ สถาบันการ
สร้างชาติ (นสช.12) ระหว่างวันที่ 
24 – 26 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้รับ
เกียรตจิาก ศาสตราจารย์ ดร. 
เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศ์ศักดิ์  เป็น
วิทยากรบรรยาย 
2. นำหลักสูตรต้านทจุริตศึกษา :        
การขัดเกลา(กล่อมเกลา) ทางสังคม 
(Socialization) นำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
เพิ่มเตมิ 

 


