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คำนำ 
 

โรงเรียนพนมศึกษา ซึ่งได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต"   ไปใช้ใน
สถานศึกษา โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื่อดำเนินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม                  
การป้องกันการทุจริต ของสถานศึกษาในสังกัด 2) เพื่อให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร 
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริตไปใช้ใน
สถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษา 4)เพื่อศึกษาผล
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนพนมศึกษา          
5) เพื่อศึกษาจุดเด่นของการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา 
2564 6) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  รายวิชาเพิ่มเติม การ
ป้องกันการทุจริต ปีการศึกษา 2564 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม 
"การป้องกันการทุจริต" ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอน                
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามภารกิจที่ร ับผิดชอบและเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของ     
โรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

          ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้าท่ี 
  

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
การบริหารจัดการหลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 1 
แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 2 
การนิเทศ ติดตามและการติดตามการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4 
ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 12 
การประเมินผลการใช้หลกัสูตรต้านทุจริตศกึษาของสถานศึกษา 15 
ปัจจัยความสำเร็จ 19 
ประโยชน์ที่ได้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 19 
ปัญหา/ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 19 
ภาคผนวก 20 
     บันทึกการประชุม  
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
     คำสั่งมอบหมายงาน  
     คำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศภายในสถานศึกษา  
     ตัวอย่างแบบวิเคราะห์เนื้อหาที่บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม กับรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต 

 

     ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

     สื่อประกอบการเรียน  
     เครื่องมือวัดผลในแต่ละแผนการเรียนรู้  
     ตัวอย่างบันทึกหลังสอน  
     รายงานผลการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564  
     ภาพการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
     ภาพกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ตามแนวทางการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รูปแบบ Online 

 

     ภาพกิจกรรมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ตามแนวทางการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รูปแบบ Onsite 

 

     ภาพการนิเทศและติดตาม รูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite  
     ภาพผลงานนักเรียน  
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รายงาน “การนำหลกัสตูรต้านทุจริตศึกษาไปใช้” 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” 

 
โรงเรียน  พนมศึกษา 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
ชื่อผู้นำเสนอ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา 
โทรศัพท ์ 082-411-2161 
 
 โดยใช้แนวทาง  

  จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 
  บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
  จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 

องค์ประกอบ/ตามกรอบงาน 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนพนมศึกษา มีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้บูรณาการ 

การเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยการขับเคลื่อนงานจะเป็นไปตาม
หลักการของวงจร PDCA ดังนี้ 

 
ภาพที ่1    แสดงรูปแบบการบริหารจัดการตามหลักการของวงจร PDCA 

 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา P (Plan) เป็นการวางแผนการขับเคลื่อนงาน มีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1.1 ประชุมครูเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนัก ในการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใชบู้รณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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๑.๒ แต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ที่  52/ 2564 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 
2564 

๑.๓ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อขอความเห็นชอบเกี ่ยวกับการนำหลักสูตร                
ต้านทุจริตศึกษาไปใช ้โดยใช้แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

๑.๔ ประชาสัมพันธ์แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมผู้ปกครอง  การประชาสัมพันธ์หน้าเวปไซต์โรงเรียนพนมศึกษา เป็นต้น 
 ๑.๕ จัดทำคำสั่งมอบหมายให้ครูนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดบัชั้นเรยีน 
โดยใช้แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามคำสั่ง
โรงเรียนพนมศึกษา ที่  113/ 2564 เรื่อง มอบหมายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และ 
คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา ที่  228/ 2564 เรื่อง มอบหมายการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 1.6 จดัทำคำสั่งแต่งตั้งผูน้ิเทศภายในสถานศึกษาทำหน้าที่นิเทศการนำหลกัสูตรต้านทุจริตศกึษาไปใช้ 
โดยใช้แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามคำสั่ง
โรงเรียนพนมศึกษา ที่  134/ 2564 เรื่อง  แตง่ตั้งกรรมการดำเนินงานนิเทศการศึกษา ปีการศกึษา 2564 

๑.๗ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง ในทุก ๆ ปีการศึกษา 
 
๒. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ D  (Do) เป็นการปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้  

โรงเรียนพนมศึกษา มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นมาจากการสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแม้ว่าผู้เรียนจะไม่สามารถเจอ
กับครูผู้สอนในห้องเรียนปกติได้  แต่การเรียนรู้ของผู้เรียนยังคงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง  โดยสามารถสรุปออกมา
เป ็นข ั ้นตอนการสอนได ้  ๖ ข ั ้นตอน น ั ่นค ือ ซ ึ ่ งแต ่ละองค ์ประกอบนั ้นม ีรายละเอ ียด เป ็นไปตาม                       
“BUAPUD Model” ดังนี้ 

B  จากคำว่า  Build  หมายถึง “สร้าง” สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ขั้นตอนนี้เป็นขั้นแรกของการ
เรียนรู้ตามแนวการสอนนี้  เป็นข้ันที่ครูผู้สอนต้องมีการวางแผนโดยการ นำคำอธิบาย "รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกัน
การทุจริต" ใส่เพิ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แล้ววิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้/ผล
การเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาที่กำหนดใน "รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต" แต่ละประเด็นที่
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระและเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ฯ โดยวิเคราะห์ให้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้และครบเนื้อหาตามที่ "รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต" กำหนด
เพื่อสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา  สื่อการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้               
นำเนื้อหาที่สัมพันธ์หรือสอดคล้องกันมาบูรณาการด้วยกัน และกำหนดเวลาเรียนในแต่ละครั้งตรวจสอบเนื้อหา"
รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต" กับเนื้อหาที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ให้ครบ             
ทั้ง ๔ หน่วยการเรียนรู้ และครบ ๔0 ชั่วโมง จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการ
ทุจริต" กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์  ซึ่งจุดที่สำคัญ
ในขั้นตอนนี้คือ การสร้างสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องคำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในช่วง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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U  จากคำว่า  Unburden  หมายถึง “ปลดภาระ” งานของผู้เรียน  ซี่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สืบเนื่อง
จากขั้นแรกในการสร้างสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  เมื่อครูผู้สอนได้ดำเนินการ  
สร้างจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา  สื่อการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เรียบร้อย
แล้วนั้น ครูผู้สอนจัดทำ/จัดหาสื่อที่สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในขั้นนี้ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ภาระงานที่มอบหมายให้ผู้เรียนว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือตัวชี้วัดใดบ้าง  และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมอบหมายชิ้นงานให้ผู้เรียนที่มาจากรวมกลุ่มตัวชี้วัดที่เป็น
องค์ความรู้ร่วมกัน  แล้วกำหนดเป็นภาระงานรวบยอดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ   ทั้งนี้การรวมกลุ่มตัวชี้วัดอาจจะบูรณา
การไปยังหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ ที่มีองค์ความรู้ร่วมกันได้  แนวคิดที่สำคัญของขั้นตอนนี้ คือ มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ 
ความคิดในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อน  (Complex Thinking) ซึ่งเป็นการ
วัดผู้เรียนในภาพรวมทั้งด้านความคิด เจตคติ และการกระทำไปพร้อม ๆ กันจากการให้นักเรียนปฏิบัติ ภาระงาน  
ซึ่งจะเป็นการสะท้อนว่าผู้สอนต้องพิจารณามาตรฐานหรือตัวชี้วัดหลักที่สำคัญที่ผู้เรียนควรรู้ แล้วสามารถนำองค์
ความรู้หลักมาบูรณาการเพื่อออกแบบวิธีการประเมินที่เน้นการใช้ทักษะและการใช้ความคิดระดับสูง ซึ่งเน้นที่การ
ผลิตหรือปฏิบัติภาระงานที่มีความหมาย แล้วจึงกำหนดเป็นประเด็นการประเมินตามสภาพจริงที่ระบุรายละเอียด
ของสิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดของหลักสูตร  ทั้งนี้เมื่อผู้สอนวางเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว จึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ และคุณลักษณะที่เอื้อต่อการปฏิบัติภาระงานนั้น ๆ ได้สำเร็จ 

A  จากคำว่า Announce  หมายถึง  “แจ้ง” วิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนได้วางแผนไว้  เช่น  การแจ้งถึงช่องทางหลักในการติดต่อระหว่างครูผู้สอนและ
นักเรียน  รูปแบบการเรียนการสอน  ช่องทางการเรียนรู้จากสื่อและเทคโนโลยี  การนับเวลาเรียนรวมถึงวิธีการวัด
และประเมินผล ในช่วงการเรียนออนไลน์ให้นักเรียนได้รับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน   

P  จากคำว่า  Perform  หมายถึง “ดำเนินการ” ตามแผนที่วางไว้  โดยครูผู้สอนลงมือปฏิบัติตามการ
วางแผนที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมด  และเก็บรวบรวมผลข้อมูลตามการดำเนินการอย่างละเอียด  เช่น  จุดเด่น  จุดที่
ควรพัฒนาให้ดีขึ้น ในแต่ละครั้งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นใน
การดำเนิการครั้งต่อ ๆ ไป 

U  จากคำว่า Understand  หมายถึง  ตรวจสอบความ “เข้าใจ” เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะดำเนินการ
ตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน เช่น จากการประเมินชิ้นงานที่นักเรียนได้รับมอบหมาย  เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ว่านักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้หรือไม่  หากนักเรียนไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ การเรียนรู้ได้  
ครูผู้สอนจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในการปรับปรุงและแก้ไข  นอกจากนี้ครูผู้สอนสามารถดำเนินการตรวจสอบความ
เข้าใจของนักเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา  เช่น การสังเกตการสัมภาษณ์  และการรายงานตนเอง  
รวมถึงการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครั้งที่ดำเนินการ  เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
นักเรียนและเพื่อช่วยปรับปรุงการสอนของครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เมื่อครูผู้สอนวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ใน
แต่ละครั้งแล้ว จะต้องมีการลงบันทึกหลังสอนในทุก ๆ ครั้ง 

D  จากคำว่า Discuss  หมายถึง  “อภิปราย” ร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) ขึ้นเพื่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินงานและแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา นอกจากนี้เพื่อ
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนใน   แต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
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ภาพที ่2  แสดงรูปแบบการเรียนการสอน BUAPUD Model 
 
3. การนิเทศ ติดตามและการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ C (Check) การตรวจสอบโดย มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

๓.๑ ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนพนมศึกษา จัดทำเครื่องมือนิเทศเป็นทั้งรายปีและรายภาคเรียน ดังนี้ 
แบบบันทึกข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรยีนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ....  ปีการศึกษา 2564 

คำช้ีแจง   แบบสอบถามนี้ใช้ในการบันทึกข้อมูลการนิเทศ ให้ท่านทำเครือ่งหมาย ✓ ลงในชอ่งตาราง ที่ตรงกับ
ความคดิเห็นของท่าน   ระดับความคดิเห็น : 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สดุ 

 

รายการ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
การเตรยีมการสอน/ข้ันนำ      
1.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด 
และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และ
นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

2.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือความต้องการจำเป็นจริง 

     

3.ครูมีการดำเนินการสอนโดยใช้แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

     

4.ห้องเรียนมีความสะอาด มีสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม      
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รายการ 
รายการประเมิน 

5 4 3 2 1 
5.ครูดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นลำดับตามข้ันตอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ และมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

     

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
6.มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน คุณธรรม จริยธรรม และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และ
แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

     

7.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

     

8.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

9.ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

10.ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
หน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

     

11.ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละ
ตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสม
กับตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

     

12.ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างทั่วถึง      
13.ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

     

14.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

15.ครูนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตามความเหมาะสม      
16.การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - บูรณาการกับหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง -บูรณาการกับค่านิยม 12 ประการ -บูรณาการ
โรงเรียนวิถีพุทธ 
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๓.๒ จัดทำปฏิทินการนิเทศและหรือแผนการนิเทศ ดังนี้ 
ตารางการนิเทศการสอน 

โรงเรียนพนมศึกษา   อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้ร่วมนิเทศ หมายเหต ุ
1 กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 
 

 -นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯนิเทศครูในกลุ่ม
สาระฯ)  

นายโสภณ ทองจิตร  
นางงามพรรณ ธิปัตย์  
นางณัฐิญา คาโส  
นายศุภชัย เรืองเดช 

-ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดทำตาราง
การน ิ เทศแจ ้งผ ู ้น ิ เทศร ่วม และ
ดำเนินการตามกำหนดให้ครบทุกคน 
แล้วนำผลการนิเทศส่งคณะกรรมการ
ประเมินผล  

2 สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

 

-นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละ
ศึกษา  
 

นายโสภณ ทองจิตร  
นางงามพรรณ ธิปัตย์  
นางณัฐิญา คาโส  
นายศุภชัย เรืองเดช  

- ให ้ห ัวหน้ากล ุ ่มสาระฯคู ่น ิ เทศ 
ประสานงานกันทำตารางนิเทศแจ้งผู้
น ิ เทศร ่วม และดำเน ินการตาม
กำหนด ให้ครบทุกคน แล้วนำผลการ
นิเทศส่งคณะกรรมการประเมินผล  

3 ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 

-คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล
สรุปผลการประเมินแจ้งผู ้บร ิหาร
ทราบ  

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

-มอบเกียรต ิบ ัตรแก่ผ ู ้ท ี ่ม ีผลการ
ประเมินระดับ ดีเยี่ยม/ดีมาก/และดี  
 

 
ตารางการนิเทศการสอน 

โรงเรียนพนมศึกษา   อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ท่ี วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้ร่วมนิเทศ หมายเหต ุ
1 ธันวาคม 

๒๕๖๔ 
 

 -นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯนิเทศครูในกลุ่ม
สาระฯ)  

นายโสภณ ทองจิตร  
นางงามพรรณ ธิปัตย์  
นางณัฐิญา คาโส  
นายศุภชัย เรืองเดช 

-ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดทำตาราง
การน ิ เทศแจ ้งผ ู ้น ิ เทศร ่วม และ
ดำเนินการตามกำหนดให้ครบทุกคน 
แล้วนำผลการนิเทศส่งคณะกรรมการ
ประเมินผล  

2 มกราคม 
๒๕๖5 

 

-นิเทศข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(หัวหน้ากลุ่มฯ)  
สังคมศึกษาฯ –สุขศึกษาและพละ
ศึกษา  
 

นายโสภณ ทองจิตร  
นางงามพรรณ ธิปัตย์  
นางณัฐิญา คาโส  
นายศุภชัย เรืองเดช  

- ให ้ห ัวหน้ากล ุ ่มสาระฯค ู ่น ิ เทศ 
ประสานงานกันทำตารางนิเทศแจ้งผู้
น ิ เทศร ่วม และดำเน ินการตาม
กำหนด ให้ครบทุกคน แล้วนำผลการ
นิเทศส่งคณะกรรมการประเมินผล  

3 กุมภาพันธ ์
๒๕๖๔ 

 

-คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล
สรุปผลการประเมินแจ้งผู ้บร ิหาร
ทราบ  

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

-มอบเกียรต ิบ ัตรแก่ผ ู ้ท ี ่ม ีผลการ
ประเมินระดับ ดีเยี่ยม/ดีมาก/และดี  
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3.๓ ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินและหรือแผนการนิเทศ 
ดำเนินการนิเทศการสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย ช่วยเหลือแนะนำ ให้คำปรึกษา แก่ครูผู้สอนในกลุ่ม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบูรณาการเนื้อหาวิชาหน้าที่พลเมืองที่
สัมพันธ์หรือสอดคล้องกับรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต มาบูรณาการด้วยกัน  เป็นตามปฏิทินการนิเทศ
การสอน ภาคเรียนที่ ๑ (ระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔– ตุลาคม ๒๕๖๔) และภาคเรียนที่ 2 (ระหว่างเดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๔– กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) 

๓.๔ สะท้อนผลการนิเทศ 
สรุปผลการประเมินโดยรวมภาพรวมของกิจกรรมการนิเทศ  

ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลการประเมินโครงการ  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 ผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 40 24 - - - 
2 ผลสำเร็จของกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามเป้าหมาย 60 8 - - - 
3 ความพอเพียงด้านงบประมาณในการดำเนินการ 50 16 - - - 
4 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการดำเนินการ /ระยะเวลาที่ใช้ 50 16 - - - 
5 ความเหมาะสมด้านอุปกรณ์ที่นำมาใช้ 35 28 - - - 
6 ขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด 25 36 - - - 
7 ความรว่มมือในคณะทำงาน 55 12 - - - 
8 ความสอดคล้องกับหลักความพอประมาณ 60 8 - - - 
9 ความคุ้มคา่เมื่อเทียบกับปัจจัยการดำเนินการกับผลผลิตและผลลัพธ์ 45 20 - - - 

10 ความสำเรจ็ในภาพรวมของโครงการ 40 24 - - - 
คะแนน ( x ระดับคะแนน ) 460 192 - - - 

คะแนนรวม 652 (100/700) 
คะแนนเฉลี่ย 4.65 

หมายเหตุ      
- ระดับคะแนนเฉลี่ย 3 ขึ้นไป แสดงผลการดำเนินโครงการเป็นที่น่าพอใจ บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่กำหนด 
- ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3 แสดงผลการดำเนินโครงการ ไม่น่าพอใจ ตอ้งปรับปรุง แก้ไข   ไม่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 
สรุปผลการดำเนินงาน    (    )  บรรล ุ         (     )   ไม่บรรลุ  ตามวัตถปุระสงค์ที่กำหนด 
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สรุปผลการประเมินการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเยี่ยมชั้นเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรยีนรู้โดยการเยี่ยมช้ันเรียน 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัต ิ

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การเตรยีมการสอน/ข้ันนำ    
จัดทำแผนการสอนก่อนการสอน 88.44 4.42 มาก 
เช็คชื่อนักเรียนและตรวจเช็คสภาพห้องเรียนก่อนทำการสอน 97.49 4.87 มากที่สุด 
ซักถามเหตุผลนักเรียนที่เข้าห้องสาย/ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน 91.66 4.58 มากที่สุด 
เตรียมวัสด-ุอุปกรณ ์สื่อ กิจกรรมตามแผนฯ ก่อนเข้าสอน 88.33 4.41 มาก 
ใช้วิธกีารนำเข้าสู่บทเรียน ที่น่าสนใจตามแผนการสอน 87.49 4.37 มาก 
ด้านการสอน    
ครูดำเนินการสอนอย่างเป็นลำดับตามขั้นตอนของแผนการสอน 93.33 4.66 มากที่สุด 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวธิีการที่หลากหลาย 79.99 3.99 มาก 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝกึค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

83.33 4.16 มาก 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้คดิหลากหลาย สร้างสรรค ์สร้างองค์
ความรู้ได้ดว้ยตนเอง 

80.83 404 มาก 

จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 97.49 4.87 มากที่สุด 
มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน 84.16 4.20 มาก 
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มแสดงความคิดเห็น ศกึษาค้นคว้า หา
ความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

88.33 4.41 มาก 

ให้กำลังใจเมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องหรือเสริมแรงทางบวก 93.33 4.66 มากที่สุด 
จัดบรรยากาศเรียนรู้ที่ดึงดูดความสนใจกอ่ให้เกิดความสุขแก่
ผู้เรียน 

90.83 4.54 มากที่สุด 

นักเรียนมีความกระตือรอืร้นและสนุกสนานในการเรียน 90.83 4.54 มากที่สุด 
ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตนและเป็นผู้ตามที่ดี 

79.99 3.99 มาก 
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รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัต ิ

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การสอดแทรกจริยธรรมคุณธรรมขณะสอน 88.33 4.41 มาก 
ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา 96.66 4.83 มากที่สุด 
มีการสรุปบทเรียน ได้ชัดเจน เข้าใจ 93.33 4.66 มากที่สุด 
มีความสนใจต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง และช่วยเหลือผู้ที่เรียนด้วย 89.99 4.49 มาก 
การวดัผลประเมินผล    
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 80.83 4.04 มาก 
จัดทำเกณฑก์ารประเมิน ได้ชัดเจน ทุกขั้นตอน 82.49 4.12 มาก 
ประเมินผลอย่างหลากหลาย และคลอบคุลมทั้ง  3  ดา้น 
(K.P.A) 

80.83 4.04 มาก 

ใช้วิธกีารวัดผลการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยเน้นสภาพจริงและ
ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

87.49 4.37 มาก 

บรรยากาศในชั้นเรียน    
ห้องเรียนสะอาด   มีป้ายนิเทศ  มีมุมหนังสือ เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

97.49 4.87 มากที่สุด 

การส่งแผนการจดัการเรยีนรู้ 91.89 4.59 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 88.66 4.43 มาก 
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สรุปผลการประเมินโดยรวมภาพรวมของกิจกรรม 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 

สรุปผลการประเมินโครงการ  
ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 

 ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มาก 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  น้อย 
 ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50 หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศการจัดการเรยีนรู้โดยการเยี่ยมช้ันเรียน 

 

รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัต ิ

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
การเตรยีมการสอน/ข้ันนำ    
1.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ และนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

88.00 4.40 มาก 

2.ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความ
ต้องการจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และนำ
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
ความต้องการจำเป็นจริง 

72.92 3.65 มาก 

3.ครูมีการดำเนินการสอนโดยใช้แนวปฏิบัติของโรงเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

94.15 4.71 มากที่สุด 

4.ห้องเรียนมีความสะอาด มีสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 

88.62 4.43 มาก 

5.ครูดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างเป็นลำดับตามข้ันตอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ และมีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 

86.77 4.34 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
6.มีการสอดแทรกความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน คุณธรรม 
จริยธรรม และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง 

90.77 4.53 มากที่สุด 
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รายการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ 
ผลการปฏิบัต ิ

ระดับความ
เหมาะสมเทียบกับ

เกณฑ์ 
7.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

90.77 4.53 มากที่สุด 

8.ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

91.08 4.55 มากที่สุด 

9.ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

89.54 4.48 มาก 

10.ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับตัวชี้วัด 

89.23 4.46 มาก 

11.ครูมีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดทุกตัว หลังจากจัดการ
เรียนรู้จบในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัดในแต่ละตัว 

88.92 4.45 มาก 

12.ใช้เวลาสอนอย่างเต็มเวลา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง 

93.85 4.67 มากที่สุด 

13.ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

85.54 4.28 มาก 

14.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตาม
ความเหมาะสมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

77.85 3.89 มาก 

15.ครูนำภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตาม
ความเหมาะสม 

72.92 3.65 มาก 

16.การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ - 
บูรณาการกับหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง -บูรณาการกับ
ค่านิยม 12 ประการ -บูรณาการโรงเรียนวิถีพุทธ 

85.23 4.26 มาก 

เฉลี่ยรวม 86.64 4.33 มาก 
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๓.๕ นำผลการนิเทศไปปรับปรุงและหรือพัฒนา 
3.5.1. จุดเด่น ระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ความร่วมมือในการดำเนินงานจากคณะทำงาน

ทุกฝ่าย 
3.5.2 จุดที่ต้องพัฒนา กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs2Ls)  การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากขึ้น เน้นการสอน
แบบตั้งคำถามและอภิปรายเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีประบวนการ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้ทันสมัย  

3.5.3 ปัญหาอุปสรรค สื่อการจัดการเรียนรู ้กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนการสอนไม่ได้
ดำเนินไปตามแผน นักเรียนไม่ค่อยตอบคำถามทีค่รูถาม  เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเรียนการสอนในระบบออนไลน์นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความรว่มมือใน
การจดักิจกรรม เช่นการไม่เข้าชั้นเรียนออนไลน์ เป็นต้น 

3.5.4 ข้อเสนอแนะ  ครูควรหากลยทุธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ เพิ่มพูน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs2Ls)  ให้สูงข้ึนหรือเป็นไปตามเป้าหมายและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ผ่านสื่อตา่ง ๆ  ใหห้ลากหลาย หรือจัดหาชอ่งทางอื่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน รวมทั้งการ
จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้เชน่ ป้ายนิเทศ มุมหนังสือ  
 

4. ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ C (Check) การตรวจสอบที่เกิดผลจากการใช้ ดังนี้ 
4.1 จัดทำเครื่องมือประเมินผลคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 

แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการโรงเรยีนสุจริต 
โรงเรียนพนมศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ปฏิบัติกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 
              เกณฑก์ารประเมิน  5 = มากที่สดุ  4 = มาก     3 = พอใช ้     2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 

ท่ี พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
1 มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี       

1.1 สามารถจำแนกและเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ ของ
พฤติกรรมที่ดีและไม่ด ี 

     

1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ ผลด ีผลเสียของพฤติกรรมที่ดี
และไมด่ีได้  

     

1.3 กลา้ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง       
2 มีระเบียบวินัย       

2.1 ปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ กฎกติการะเบียบ และกฎหมาย ของ
ห้องเรียนและโรงเรียนได้  

     

2.2 ตั้งใจเรียน และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ       
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ท่ี พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 
3 มคีวามซื่อสัตย ์      

3.1 ไม่พดูปดเมื่อทำความผิด       
3.2 ไม่หยิบสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน       
3.3 ไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบเพื่อน       

4 ใช้ชีวติอย่างพอเพียง       
4.1 รูจ้ักออมและใช้เงินเท่าที่จำเป็น       
4.2 พอใจในสิ่งทีต่นมี       
4.3 ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน       

5 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ       
5.1 ช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน       
5.2 รว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุชน สังคม       

 
ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................... 

 
4.2 ดำเนินการประเมินผลคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต  โดยการสุ่มตัวอย่าง

นักเรียนในรูปอย่างง่าย จำนวน 100 คน ในการทำแบบประเมิน 
 
4.3 สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต 

แบบสังเกตพฤติกรรม โครงการโรงเรยีนสุจริต 
โรงเรียนพนมศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
คำช้ีแจง   ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ปฏิบัติกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต 
              เกณฑก์ารประเมิน  4 = มากที่สดุ  4 = มาก     3 = พอใช ้     2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 
 

ท่ี พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม (คน) 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

1 มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี        
1.1 สามารถจำแนกและเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ 
โทษของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดี  

55 38 7   4.48 

1.2 สามารถแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์ ผลด ีผลเสียของ
พฤติกรรมที่ดีและไม่ดีได ้ 

47 32 15 6  4.20 

1.3 กลา้ปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  58 24 18   4.40 
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ท่ี พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม (คน) 

ค่าเฉลี่ย 
5 4 3 2 1 

2 มีระเบียบวินัย        
2.1 ปฏิบัติตามขอตกลง ขอบังคับ กฎกติการะเบียบ และ
กฎหมาย ของห้องเรียนและโรงเรียนได้  

66 24 10   4.56 

2.2 ตั้งใจเรียน และทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ  65 20 10 5  4.40 
3 มีความซื่อสัตย ์       

3.1 ไม่พดูปดเมื่อทำความผิด  84 16    4.84 
3.2 ไม่หยิบสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตน  96 4    5.00 
3.3 ไม่ลอกการบ้านและไม่ลอกข้อสอบเพื่อน  73 16 11   4.62 

4 ใช้ชีวติอย่างพอเพียง        
4.1 รูจ้ักออมและใช้เงินเท่าที่จำเป็น  59 32 9   4.50 
4.2 พอใจในสิ่งทีต่นมี  76 17 7   4.69 
4.3 ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  75 15 10   4.65 

5 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ        
5.1 ช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน  58 26 16   4.42 
5.2 รว่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชมุชน สังคม  81 19    4.80 

รวม 4.58 
คิดเป็นร้อยละ 91.60 

 
สรุป ผลการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีการศึกษา 2564 จากผู้ตอบ

แบบสังเกตพฤติกรรม จำนวน 100 คน ผลปรากฏว่า มีระดับพฤติกรรมเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 อยู่ใน
ระดับคุณภาพ มากขึ้นไปทุกรายการ  

เกณฑ์การพิจารณาความคิดเห็น  
4.51 - 5.00 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ มากที่สุด  
3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ มาก  
2.51 - 3.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ ปานกลาง  
1.51 - 2.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ พอใช้  
1.00 - 1.50 หมายความว่า ระดับความคิดเห็น ในระดับ ปรับปรุง  
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5. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ A (Act) การปรับปรุงการดำเนินการ
อย่างเหมาะสม หรือ การจัดทำมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ ซึ่ง มดีังนี้  
  

ผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

ปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับคุณภาพ ๓ หมายถึง ครบถ้วน ถูกตอ้ง สอดคล้อง เหมาะสม ทุกรายการ 
 ระดับคุณภาพ ๒ หมายถึง  มีครบทุกรายการ แต่มบีางรายการควรปรับปรุงแก้ไข 
 ระดับคุณภาพ ๑ หมายถึง  ไม่มี มีไม่ครบทุกรายการ ไม่สอดคล้อง ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม 

รายการ 
ร้อยละของผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

๑.  โครงสร้างหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
      ๑.๑ การจัดกลุ่มผลการเรยีนรู ้
            จัดกลุ่มผลการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กนัและ
เวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม มีเน้ือหาที่
เชื่อมโยงกับการบูรณาการเข้าด้วยกันกับวิชาในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
 

66.67 

 
 

33.33 

 สามารถบูรณาการในแตล่ะ
ระดับชั้นได้ เพราะมีผลการ
เรียนรู้ในแต่ละระดับชั้นที่
คล้ายคลึงกัน 

      ๑.๒ การจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกผลการเรยีนรู้ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู ้มาจัดทำสาระสำคัญ/ความคิดรวบ
ยอด ชดัเจนเหมาะสมและครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
83.33 

 
16.67 

 มีบางหน่วยการเรียนรู้ที่ไม่ได้
วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกผล
การเรียนรูใ้นแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้ มาจดัทำสาระสำคัญ/
ความคดิรวบยอด ชดัเจน
เหมาะสมและครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ 

      ๑.๓ การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู ้
           สะท้อนให้เห็นสาระสำคัญ หรือประเดน็หลักใน
หน่วยการเรียนรู้นั้นๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความ
สนใจ ความสามารถของผู้เรียน  

 
 

100 

   

       ๑.๔ การกำหนดสดัส่วนเวลาเรียน 
            กำหนดสัดสว่นเวลาเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู ้
เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้องเท่ากับเวลาเรียนตาม
หลักสูตร 

 
100 
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รายการ 
ร้อยละของผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

        ๑.๕ การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน 
             กำหนดสดัส่วนน้ำหนักคะแนนแต่ละหน่วยการ
เรียนรู้เหมาะสมและรวมตลอดปี/ภาคเรียนเท่ากบั 100 
คะแนน  

 
100 

 
 

  
 

  ๒. เน้ือหาสาระ/ หน่วยการเรยีนรู้ 
        ๒.๑ การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
             มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ใน
รูปแบบบูรณาการครบทัง้ 4 หน่วยการเรียนรู ้ 

 
 

100 

   
 
 

        ๒.๒ การจัดทำหน่วยการเรยีนรู้  : การกำหนด
เป้าหมาย 
             กำหนดผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ/ความคิด
รวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความ
สอดคล้องกัน 

 
 

66.67 

 
 

33.33 

 บางหน่วยการเรียนรู ้ม.3 มีการ
กำหนดผลการเรียนรู้ความคิด
รวบยอด สาระการเรียนรู้ 
สมรรถนะสำคัญไม่สอดคล้อง
กัน  
ปรับปรุง/แก้ไข  
- กำหนดเป้าหมายให้เหมาะสม
และมีความสอดคล้องกัน ให้
ครบทุกหน่วยการเรียนรู ้ 

        ๒.๓  การจัดทำหน่วยการเรยีนรู้ : การกำหนด
หลักฐานการเรียนรู้ 
            กำหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและ
ประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วดัและมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
 

83.33 

 
 

16.67 

 - บางหน่วยการเรียนรู ้ม.3 
และ ม.6 มีการกำหนดชิน้งาน/
ภาระงาน การวัดและ
ประเมินผลที่ไม่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดัและมาตรฐานการเรียนรู้  
ปรับปรุง/แก้ไข  
- กำหนดชิ้นงาน/ภาระงาน การ
วัดและประเมินผลให้มีความ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
มาตรฐานการเรียนรู ้ใหค้รบทุก
หน่วยการเรียนรู ้ 

       ๒.๔  การจัดทำหน่วยการเรยีนรู้  : ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้
            ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วดั/มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 

83.33 

 
 

16.67 

 บางหน่วยการเรียนรู ้ม.3 และ 
ม.4 ออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับตวัชี้วัด
มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
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รายการ 
ร้อยละของผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

 
(ต่อ) 

ปรับปรุง/แก้ไข  
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
มาตรฐานและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้  

  ๓. แผนการจัดการเรียนรู้/ วิธีการจัดการเรียนรู้/ สื่อ 
แหล่งเรียนรู้ 
       ๓.๑  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตาม
องค์ประกอบที่สำคัญทุกหน่วยการเรียนรู้ 

 
 

100 

   

       ๓.๒  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัด
กระบวนการเรยีนรู้ 

100    

       ๓.๓ สอดคล้องจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียน 
ความสามารถและทักษะของผู้เรียนศตวรรษที่ ๒๑ 
(3Rs x8Cs x2Ls) 

 
50 

 
50 

 บางแผนการจัดการเรียนรู้        
ม.2 , ม.3 และ ม.4 ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ไม่
สอดคล้องกับจุดเน้นสู่การ
พัฒนาผู้เรียน ความสามารถ
และทักษะของผู้เรียนศตวรรษที ่
๒๑ (3Rs x8Cs x2Ls 
)ปรับปรุง/แก้ไข  
- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
ใหส้อดคล้องกับจุดเน้นสู่การ
พัฒนาผู้เรียน ความสามารถ
และทักษะของผู้เรียนศตวรรษที ่
๒๑ (3Rs x8Cs x2Ls 

       ๓.๔ ความสอดคล้องในการบูรณาการในรายวิชา
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
           บูรณาการในรายวิชาหน้าทีพ่ลเมืองในทกุ
ระดับชั้น 

 
 
100 

   

       ๓.๕ ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ของครู แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 

 
33.33 

 
66.67 

 บางระดับชั้นยังไม่มีการใช้ใน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรยีนมา
ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครู แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
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รายการ 
ร้อยละของผลการประเมิน 

ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 
๓ ๒ ๑ 

       ๓.๖  มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรยีนการ
สอน 

66.67 33.33  - ในแผนการจัดการเรียนรู้บาง
แผนการจัดการเรียนรู้ทีย่ังไม่มี
สื่อการสอน  
ปรับปรุง/แก้ไข  
- จดัทำสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
เน้ือหา และผู้เรียน ให้ครบทุก
แผนการจัดการเรียนรู้ทีส่อน  

       ๓.๗ มีการนำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง
แล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง 

 
100 

 
 

  

  ๔. การวดัผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
       ๔.๑ มีการนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
100 

   

       ๔.๒  นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรตา้นทุจริต
ศึกษามาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
100 

   

   ๕. รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในทุกกปีการศึกษา  

100    

 
สรุป ผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนพนมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จาก
ครูผู้สอนที่นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวทาง บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 6 คน ผลปรากฏว่า การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ การกำหนดสัดส่วนเวลาเรียน การกำหนดสัดส่วนน้ำหนักคะแนน การวางแผนจัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตามองค์ประกอบที่สำคัญทุกหน่วยการเรียนรู้  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความสอดคล้องในการบูรณาการในรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีการนำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัดการเรียนรู้จริง  มีการนิเทศการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างต่อเน่ือง นำผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาวางแผนในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในทุกกปีการศึกษา      
มีผลการประเมินร้อยละ 100 
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6. ปัจจัยความสำเร็จ 
 6.1 คณะผู้บริหารมีการนำนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ใน
สถานศึกษา ตลอดจนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้   
 6.2 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษา 
ตลอดจนนิเทศติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจร ิตศึกษาอย่างต่อเนื ่อง  และรายงานผลการ                                    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในทุกปีการศึกษา   
 6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดย
แนวทางบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6.4 นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยดีเสมอมา 
 
7. ประโยชน์ท่ีได้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาทุกคน มีความตระหนักถึง            
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนร่วม  มีความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต มีการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต และเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
8. ปัญหา/ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 8.1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 
2019 ทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบOnline มีข้อจำกัดเกิดขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มไม่
สามารถรวมกลุ่มได้ เป็นต้น แต่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนใน
รูปแบบ On site ทำให้เกิดประโยชน์แก้ผู้เรียนมากที่สุด 
 8.2 การจัดกิจกรรมยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรเน่ืองจากการเรีบนในรูปแบบOnline มีนักเรียนบางชั้นเรียนที่
ไม่สามรถเข้าชั้นเรียนได้ เน่ืองจากหลายสาเหตุเช่น ช่วยผู้ปกครองทำงานบ้าน ช่วยผู้ปกครองทำงานหารายได้ เป็น
ต้น 
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ภาคผนวก 
 
 









 

 

คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี 52 / 2๕๖4 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
.................................................. 

 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสำหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา               
ในส่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิซาเพิ่มเดิม              
"การป้องกันการทุจริต" ขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม                 
พ.ศ. ๒561 และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน                   
ในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริต
ในลักษณะต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้งมีการจัดให้มีการประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ตามจุดหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๕๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาก ร                   
ทางการศึกษา ๒๕๔๗ ขอแต่งต้ังคณะกรรมการชับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ มีหน้าท่ีให้คำปรึกษา คำแนะนำ มอบหมายนโยบายและ               
แนวทางการขับเคล่ือนกิจกรรม และอำนวยการสนับสนุนการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้บรรลุ                     
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ประกอบด้วย 
      ๑.๑ นายโสภณ  ทองจิตร      ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ นางงามพรรณ  ธิปัตย์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

     1.3 นางวริษา  บญุกิจ   ครู คศ.2  กรรมการ 
      ๑.4 นายเกริกเกียรติ  จำนง   ครู คศ.2  กรรมการ 
      ๑.5 นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      ๑.6 นางสาวจันจิรา  เขียวคล้าย  ครู คศ.2  กรรมการ 
      ๑.7 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน ์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
      ๑.8 นางสาวณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  มีหน้าท่ี ประชุมวางแผน   หาแนวทางใน                        
การจัดกิจกรรมขับเคล่ือนร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  นิเทศติดตามการดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  และ
รายงานผลการจัดกิจกรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร  ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวณัฐิญา  คาโส   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
      2.2 นายศุภชัย  เรืองเดช   ครู คศ.2  กรรมการ 
      2.3 นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว   ครู คศ.1  กรรมการ 

/2.4 นางสาวเมธินีย ์... 



 

-๒- 
 
      2.4 นางสาวเมธินีย์  สรรเสริญ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      2.5 นางสาวรุ่งฤดี  อินทรภูมิ   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 

     2.6 นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
 

 3. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีหน้าท่ี ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้/ ผลการเรียนรู้/ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาท่ีกำหนดใน “รายวิชาเพิ่มเติมการ
ป้องกันการทุจริต” บูรณาการเนื้อหาท่ีสอดคล้องกันให้ครบ 40 ช่ัวโมง จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำส่ือการสอน การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนตัดสินผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      3.1 นายธีระศักดิ์  ยอดมณีย์   ครู คศ.2      ประธานกรรมการ 
           3.2 นางสุรีวัลย์  วรรณรัศมี   ครู คศ.2  กรรมการ 

     3.3 นายพลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรตัน ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
     3.4 นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ   ครู คศ.1  กรรมการ 
     3.5 นายจักรี  ภูมา    ครูอัตตราจ้าง  กรรมการ 
     3.6 นางสาวพัชราภรณ์  กล่ินเกสร  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 

      ท้ังนี้  ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ ให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ แกส่ถานศึกษาต่อไป 
 

                            ส่ัง  ณ  วันท่ี  15  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

       ลงช่ือ 

                (นายโสภณ  ทองจิตร) 
 



คําส่ังโรงเรียนพนมศึกษา

ท่ี 151/2564

เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
……………………………………………………………………………………………………………………

เพื่อให้การดําเนินงาน การพัฒนา การบริหารจัดการของโรงเรียนพนมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นหลักอ้างอิง

สําคัญในการบริหารจัดการการพัฒนาตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ในด้านวิชาการ ด้าน งบประมาณ ด้าน

การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการกระจายอํานาจ การบริหารและจัด

การศึกษา โรงเรียนพนมศึกษาจึงแบ่งโครงสร้างการบริหารโรงเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอํานวยการ (กลุ่ม

บริหารทั่วไป) กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

เพื่อให้เกิดความมีอิสระ ความคล่องตัว และสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ

เช่ือมั่นต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการน้ี จึงแต่งต้ังและมอบหมายหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนพนมศึกษา โดยขอยกเลิกคําส่ังใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ตาม

รายละเอียด ดังนี้

๑. รองผู้อํานวยการโรงเรียน มีหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการบังคับบัญชาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษารองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา และช่วยปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ

การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการ บริหารจัดการสถานศึกษา บริหารการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และ

นวัตกรรม บริหารงานชุมชนและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

โดยลักษณะงานท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้

บริหารกิจการของโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน

วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา ส่งเสริม และจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดทํา

มาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายด้านคุณภาพ การปฏิบัติงานตามวิทย

ฐานะมีรายละเอียดดังนี้

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

มีความสามารถในการช่วยบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์

มีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะในการบริหารจัดการศึกษา ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประกอบด้วย

๑. นางงามพรรณ ธิปัตย์ ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา

ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในลําดับที่ ๑

๒. หัวหน้ากลุ่มงาน มีหน้าที่ เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมวางแผนในการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนพนมศึกษา กํากับ ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการ และ

สถานศึกษาหรืองานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาววริษา บุญกิจ ครู คศ.๒

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในลําดับท่ี ๒ ในกรณีที่ผู้อํานวยการโรงเรียน

และ/หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

๒.๒ นางณัฐิญา คาโส ครู คศ.๒

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในลําดับท่ี ๓ ในกรณีที่ผู้อํานวยการโรงเรียน

และ/หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

๒.๓ นางสาวปทุมวัน ดุษฎี ครู คศ.๒

ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนพนมศึกษา ในลําดับท่ี ๔ ในกรณีที่ผู้อํานวยการโรงเรียน

และ/หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้

1. กลุ่มอํานวยการ หัวหน้ากลุ่ม นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

กลุ่มอํานวยการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.นางงามพรรณ ธิปัตย์ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการโรงเรียน (ท่ีปรึกษา)

2.นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

3.นางสาววริษา บุญกิจ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

4.นายสุรพงษ์ ลาศรีทัศน์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

5.นายสุเมธ ทองจันทร์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

6.นางมารีหยาม อินทรวิเศษ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

7.นายธีระศักดิ์ ยอดมณีย์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ. 2

8.นางสาวกัญญารัตน์ ชูสุวรรณ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.2

9.นายอารม รักสีทอง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

10.นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑

๑1.นางสาวนวรัตน์ เชื้อพราหมณ์แพ ตําแหน่งพนักงานราชการ

12.นางอมราลักษณ์ จํานง ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีธุรการ

13.นายธํารงค์ อุ่นเรือน ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

14.นายวีระศักดิ์ รักกะเปา ตําแหน่งพนักงานบริการ

15.นางสาวพนัชฎา เทวรรณะ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1

16.นางสาวพัชราภรณ์ กลิ่นเกสร ตําแหน่งครู อันดับ คศ.1


