
๑ 

 

นวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 
ชื่อผลงาน  “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” 
๑.  ความส าคัญของผลงานหรือนวัตรกรรมที่น าเสนอ 

ปัจจุบัน ปัญหาคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศ
ไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าประเทศไทย
จะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กร
อิสระต่างๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นปัญหาส าคัญล าดับต้นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมา            
ช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ยังคง
มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการ จึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการ ด้วยความ 
ไม่รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้การคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัว
ข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิดความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบและปัญหาของตัวข้าราชการไม่ว่า            
จะเป็นเรื่องของรายได้สวัสดิการ จริยธรรมในการท างาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการเกิดคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่
การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้ติดต่อ ประชาชนผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

จากการวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี๒๕๕๗ และ ปี๒๕๕๘ 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน ๓๘ คะแนน ในปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน ๓๕ คะแนน 
และในปี๒๕๖๑ ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน ๓๗ คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส านักงาน ป.ป.ช.) จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance 
& Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้
มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๑” โดยก าหนดวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ได้แก่วัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต 
และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” และเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกพร้อมทั้งก าหนดมาตรการ ดังนี้: สร้างกลไกการป้องกัน
เพ่ือยับยั้งการทุจริตและพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต ดังนั้นเพ่ือเป็น
การแก้ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  



๒ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่ 
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จึงได้จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”
ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ หน่วยการเรียนรู้ได้แก่  ๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  ๓) STRONG /จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริตและ  ๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม  ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยนี้จะจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ ทั้งนี้เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์ สุจริตให้แก่ 
ประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้นบรรลุ
ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) 

โรงเรียนบุ่งคล้านครได้เล็งเห็นความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตให้เป็นไป               
ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษาและน าไปใช้จัดการเรียน             
การสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ต้ังแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖                
ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต ความสามารถ 
ในการติดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรว่ม มีความละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ รู้จักความพอดี และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนบุ่งคล้านครจึงได้
พัฒนานวัตรกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” มาใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งมี ๔ องค์ประกอบ คือ B = Brainstorming  การระดมความ
คิดเห็นและวางแผนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  N = Network  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันการทุจริตระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชน  K = Knowledge การสร้างองค์ความรู้ 
สร้างการรับรู้ในการป้องกันการทุจริต  S = Supervision การนิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา และสะท้อนผลการก ากับติดตามเพ่ือปรับปรุงพัฒนา จากกระบวนการที่กล่าวมาสามารถน าไป
พัฒนาการบริหารจัดการและการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้
คุณลักษณะ ๕ ประการ และมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

 
แนวคิดหลักการส าคัญในการออกแบบนวัตกรรม 
      การขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” ตามวงจรคุณภาพเด็มมิ่ง (PDCA) 
เป็นแนวทางการด าเนินการ ดังภาพที่ ๑ 
 
 



๓ 

 

 
ภาพที่ ๑  การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” 
 
๒.  จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 
 -  เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
เพ่ิมเติม “การต่อต้านการทุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยนวัตกรรม              
การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 
 เป้าหมาย – เชิงปริมาณ 

ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านครทุกคนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต 
 เป้าหมาย – เชิงคุณภาพ 
  ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านครมีความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  STRONG /จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต เป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม คุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 
 
๓.  กระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

๓.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การต่อต้านการทุจริต” 
โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดศึกษามีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยใช้
นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต  โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 
 



๔ 

 

 ๓.๑.๑  Brainstorming  (B) หมายถึง การระดมความคิดเห็นและวางแผนการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา   

๑)  วางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา  
๒)  ประชุมครูเพ่ือสร้างการรับรู้ เข้าใจ และมีความตระหนักในการน าหลักสูตรต้าน 

ทุจริตศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน 
๓.๑.๒  Network (N)  หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต 

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง  
๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าและน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ 

จัดการเรียนการสอน 
๔)  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการน า 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ และสร้างเครือข่ายการรับรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
๕)  ประชาสัมพันธ์แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ให้ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทราบผ่านทางต่างๆ ได้แก่  แผ่นพับ เว็บไซต์  ไลน์ เฟชบุ๊ก ของโรงเรียน 
๓.๑.๓  Knowledge (K)  หมายถึง การสร้างองค์ความรู้ สร้างการรับรู้ในการป้องกันการทุจริต   

๖)  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานสอน ให้ครูผู้สอนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนแต่ละชั้นเรียน 

๓.๑.๔  Supervision (S) หมายถึง การนิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 
สะท้อนการก ากับติดตามเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

๗)  จัดท าค าแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ท าหน้าที่นิเทศ ก ากับติดตาม 
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

๘)  จัดท ารายงานผลการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และน าเสนอต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 

 
๓.๒  แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้   

             โรงเรียนมีแนวทางน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”                 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS 
MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” ได้ด าเนินการดังนี้ 

๓.๒.๑  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างเวลาเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเพิ่มเวลาเรียนสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ๓.๒.๒  เพ่ิมรายวิชาสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทุกระดับชั้น 

๓.๒.๓  จัดท าค าอธิบายรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” และก าหนดผลการเรียนรู้ 
๓.๒.๔  จัดท าโครงสร้างรายวิชาการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา ระดับชั้นเรียน 
๓.๒.๕  จัดตารางเรียน ตารางสอนตามโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรายวิชา “การป้องการทุจริต” จ านวน ๑ ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ รวม ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคเรียน  
 ๓.๒.๖  ครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามตารางสอนที่ได้รับ 



๕ 

 

๓.๒.๗  ครูผู้สอนจัดเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา                  
“การป้องการทุจริต” แต่ละระดับชั้น ซึ่งสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ วีดีโอ ข่าว 
VTR  นิทาน  การ์ตูน  ภาพยนตร์สั้น  เอกสารแก้ทุจริต  คิดฐานสอง  สื่อสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ใบความรู้  ใบงาน 
วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้น เป็นต้น 
 ๓.๒.๘  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน
การทุจริต” แต่ละระดับชั้น โดยเน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้  ได้แก่  

๑) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)  
๒) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism Theory)  
๓) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism Theory) 
๔) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory)  
๕) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) 

ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม 
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึก 
ปฏิบัติจริง  การท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 
การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
 ๓.๒.๙  ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือประเมินความก้าวหน้า มีการประเมินผลประจ า
หน่วยการเรียน และมีวัดและประเมินผลเพื่อการตัดสินผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียน  

 ๓.๒.๑๐  ครูผู้สอนมีการจัดท าสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ปพ.๕) ประจ า 
รายวิชา“การป้องการทุจริต” เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้าเรียนและข้อมูลการวัดผล ประเมินผลต่างๆ ของ
นักเรียนลงในระบบ  ปพ.๕ อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน และส่งข้อมูลเข้าระบบงานทะเบียน-วัดผล SGS ของ 
สพฐ. ซึ่งข้อมูลผลการเรียนรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ก็จะปรากฏในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) 
ของนักเรียนรายบุคคล 
 

๓.๓  นิเทศติดตามผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ 
      โรงเรียนมีการนิเทศ ก ากับติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริต รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการ

ทุจริต”โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถี
สุจริต” ไปใช้โดยใช้การนิเทศภายใน ซึ่งได้ด าเนินการดังนี้ 

 ๓.๓.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศภายใน จัดท าคู่มือการนิเทศภายในเป็นรายปี
การศึกษา และจัดท าปฏิทินการนิเทศภายในเป็นรายภาคเรียน 

 ๓.๓.๒  ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจ รับรู้ มีความตระหนักในการนิเทศภายใน และแจ้ง
ปฏิทินการนิเทศภายในให้ครูผู้สอนรับทราบ 

 ๓.๓.๓  คณะกรรมการนิเทศภายในด าเนินการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนรายวิชาต่างๆ ตามปฏิทินการนิเทศที่ก าหนด อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งทุกภาคเรียน  

 ๓.๓.๔  คณะกรรมการนิเทศภายในสะท้อนผลการนิเทศแก่ครูผู้สอนแต่ละวิชาที่ได้รับการนิเทศ 
 ๓.๓.๕  ครูผู้สอนน าข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 



๖ 

 

๔.   ผลการด าเนินงาน 
      การด าเนินงานการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพ่ิม “การ
ต่อต้านการทุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต” เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ 
๕ ประการของโรงเรียนสุจริต มีผลการด าเนินงานดังนี้  

๔.๑  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
                 การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” โดยใช้   
นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม น าวิถีสุจริต”                
เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ปรากฏผลดังตารางที่ ๑ 
 
ตารางท่ี ๑  ข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”                  

ที ่ ประเด็นการด าเนินงาน จ านวนครู (คน) ร้อยละ 
๑ มีการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ๓๖  ๘๗.๘๐  
๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๔๑ ๑๐๐ 
๓ มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่คณะครูและบุคลากร ๔๑ ๑๐๐ 
๔ มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๓๙ ๙๕.๑๒ 
๕ มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา ๓๔ ๘๒.๙๒ 
๖ มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ๒๙ ๗๐.๗๓ 

เฉลี่ยโดยรวม ๘๙.๔๓ 
  
 จากตารางที่ ๑  ข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการ
ทุจริต” พบว่า โรงเรียนบุ่งคล้านครมีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในประเด็นที่ ๒  มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน และประเด็นที่ ๓ การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแก่คณะครูและบุคลากร 
มีผลการด าเนินงานสูงสุด เท่ากับร้อยละ ๑๐๐  รองลงมา คือ ประเด็นที่ ๔  มีการด าเนินการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๒  ประเด็นที่ ๑  มีการวางแผนการน าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐  ประเด็นที่ ๕  มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ ๘๒.๙๒ และประเด็นที่ ๖  มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง มีผลการด าเนินงาน
ต่ าสุด คือ ร้อยละ ๗๐.๗๓  แต่ถ้าหากพิจารณาโดยภาพรวม พบว่า ผลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของโรงเรียนบุ่งคล้านคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ร้อยละ ๘๙.๔๓ แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนบุ่งคล้านครมี
การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงท าให้ครูผู้สอนสามารถการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุกจริต” เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

๔.๒  ผลการประเมินการจัดการเรียนรู ้
       จากการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน 

การทุจริต” โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม  
น าวิถีสุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ ปรากฏผลดังตารางที่ ๒ 
 



๗ 

 

ตารางท่ี ๒   จ านวนนักเรียนที่ผ่านประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
      แต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” จ าแนกเป็นรายชั้น 
 

ที ่ ระดับชั้น จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียนที่ผ่าน ร้อยละนักเรียนที่ผ่าน 
๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖๑ ๑๖๑ ๑๐๐ 
๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๒๙ ๑๒๙ ๑๐๐ 
๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๓๔ ๑๓๔ ๑๐๐ 
๔ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑๒ ๑๑๒ ๑๐๐ 
๕ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๙๐ ๙๐ ๑๐๐ 
๖ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๘๙ ๘๙ ๑๐๐ 

รวม ๗๑๕ ๗๑๕ ๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๒  จ านวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในแผนการ

จัดการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน
การทุจริต” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านครมีความรู้ ความสามารถใน 
การการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  มีจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และเป็นพลเมืองทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงมีความตระหนักใน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

 
๔.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

                 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” โดยใช้               
นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม  น าวิถีสุจริต”                 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และมีการวัดผล ประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียน              
ของนักเรียน ปรากฏผลสัมฤทธิ์ทางเรียนดังภาพที ่๒ 

 

           
             

ภาพที่ ๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต” 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต"



๘ 

 

จากภาพที่ ๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องการทุจริต” พบว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกระดับชั้น มากกว่า ๓.๐ ซึ่งเป็น
ระดับดี แสดงให้เห็นว่า นักเรียนทุกระดับชั้นบรรลุจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 

๔.๔  ผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการ โครงการโรงเรียนสุจริต  
       จากการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สอนรายวิชา 

เพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา “BNKS 
MODEL ต้นคล้าคุณธรรม  น าวิถีสุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่งผลให้
นักเรียนมีกระบวนการคิดท่ีดี  มีระเบียนวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ                   
มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปรากฏผลดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางท่ี ๓  ผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการ โครงการโรงเรียนสุจริต จ าแนกเป็นรายทักษะ 

ที ่ รายการพฤติกรรม ระดับพฤติกรรม ค่า 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี   
 ๑.๑ สามารถจ าแนกและเปรียบเทยีบ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ โทษ 

ของพฤติกรรมที่ดี และไม่ด ี
๒๓๙ ๓๔๑ ๑๔๘ - - ๔.๐๑ ๘๐.๒ 

๑.๒ สามารถแสดงความคิดเห็นวิเคราะหผ์ลดี ผลเสยีของ
พฤติกรรมที่ดแีละไมด่ีได ้ 

๒๗๕ ๓๓๕ ๑๓๘ - - ๔.๑๘ ๘๓.๖ 

๑.๓ กล้าปฏเิสธในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง ๒๙๘ ๒๒๓ ๒๒๗ - - ๔.๐๙ ๘๑.๘ 
เฉลี่ยรวม      ๔.๐๙ ๘๑.๘๗ 

๒ มีระเบียบวินัย   
 ๒.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ กฎกติกา ระเบียบ และ

กฎหมาย ของห้องเรียนและโรงเรยีนได ้
๓๙๘ ๒๑๕ ๑๓๕ - - ๔.๓๕ ๘๗.๐๐ 

๒.๒ ตั้งใจเรียน และท างานท่ีไดร้บัมอบหมายจนส าเร็จ ๒๗๙ ๒๖๔ ๒๐๕ - - ๔.๑๐ ๘๑.๐๐ 
เฉลี่ยรวม      ๔.๒๓ ๘๔.๕๐ 

๓ มีความซื่อสัตย ์   
 ๓.๑ ไม่พูดปดเมื่อท าความผดิ ๓๒๕ ๒๔๔ ๑๗๙ - - ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ 

๓.๒ ไม่หยิบสิ่งของคนอ่ืนมาเป็นของตน ๓๖๒ ๒๕๕ ๑๓๑ - - ๔.๓๑ ๘๖.๒๐ 
๓.๓ ไมล่อกการบ้านและไม่ลอกขอ้สอบเพื่อน ๒๖๓ ๒๘๗ ๑๙๘ - - ๔.๐๙ ๘๑.๘๐ 

เฉลี่ยรวม      ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ 
๔ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง   
 ๔.๑ รู้จักออมและใช้เงินเท่าท่ีจ าเป็น ๒๙๕ ๒๕๔ ๑๙๙ - - ๔.๑๓ ๘๒.๖๐ 

๔.๒ พอใจในสิ่งท่ีตนม ี ๓๕๕ ๒๖๑ ๑๓๒ - - ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ 
๔.๓ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อย ๓๒๑ ๒๓๖ ๑๙๑ - - ๔.๑๗ ๘๓.๔๐ 

เฉลี่ยรวม      ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ 
๕ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ   
 ๕.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ๓๘๔ ๒๙๖ ๖๘ - - ๔.๔๒ ๘๘.๔๐ 
 ๕.๒ ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน สังคม ๓๔๖ ๒๘๔ ๑๑๘ - - ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ 

เฉลี่ยรวม      ๔.๓๖ ๘๗.๒๐ 



๙ 

 

จากตารางที่ ๓  ผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการ โครงการโรงเรียนสุจริต พบว่า นักเรียนมีผล
การประเมินคุณลักษณะทั้ง ๕ ประการ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก แสดงให้เห็นว่า 
นักเรียนโรงเรียนบุ่งคล้านคร มีทักษะกระบวนการคิดที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักและมีจิตส านักในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
๕.  ปัจจัยความส าเร็จ 
       ๕.๑  ความร่วมมือ  ความส าเร็จที่เกิดข้ึนจากการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา “BNKS MODEL ต้นคล้าคุณธรรม  น าวิถีสุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
เกิดข้ึนได้จากการร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของครูผู้สอนที่ศึกษาเนื้อหาและน าไปจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน มีการบูรณาการเข้ากับชีวิตประจ าวันของนักเรียนได้ อีกท้ังยังมีนักเรียนที่เปิดใจเรียนรู้เนื้อหาใหม่
ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน พร้อมทั้งน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งที่บ้าน โรงเรียน ห้องเรียนได้  
      ๕.๒  การนิเทศก ากับติดตาม ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ให้ประสบความส าเร็จ เนื่องจากการก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนจะท าให้ทราบสภาพปัญหาในการจัดการจัดการเรียนสอนและ
สามารถหาแนวทางพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังให้แก่ครูผู้สอนไดม้ีความ
กระตือรือร้นในการจัดการเรียนรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ 

 
๖.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน
การทุจริต” ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการ
ตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนมีคุณลักษณะดังนี้ 

๖.๑  นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมคุณลักษณะที่ดีตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักคุณธรรมเป็นเป้าหมายตลอดจนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวมเกิดความมีวินัยมีจิตอาสามีน้ าใจต่อผู้อ่ืนมีความเสียสละ
ประหยัดอดออมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความกตัญญูต่อผู้มี
พระคุณ เป็นต้น 

๖.๒  ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีท างานเต็มเวลาและ 
ตรงเวลาอุทิศตนต่อส่วนรวม  เสียสละเวลาเพื่อการท างานอย่างเต็มที่  มีความพอเพียงใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
ตามฐานะ  มีความสุภาพยิ้มไหว้ทักทายกับผู้อ่ืน  พูดจาไพเราะแต่งกายสุภาพเรียบร้อย  มีมารยาทช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชนและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 

๖.๓  ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กรมีภาวะผู้น าบริหาร 
จัดการงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพส่งเสริม
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จโดยติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตลอดจน
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

๖.๔  โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณธรรม มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนจนเกิดเป็นแนวทางการ 
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหารในเชิงบวก ท าให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในโรงเรียนบุ่งคล้านคร 



๑๐ 

 

๗.  ปัญหา / อุปสรรค / และข้อเสนอแนะ 
      ๗.๑  ด้านเนื้อหา / สาระ 

   ๑)  เนื้อหาบางเรื่องยากเกินกว่าระดับชั้นของนักเรียน  
๒)  ควรเรียงล าดับของเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
๓)  เนื้อหาบางเรื่องยากในการท าความเข้าใจทั้งของครูผู้สอนและนักเรียน 
๔)  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม  

      ๗.๒  ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้ 
  ๑)  สื่อที่ใช้บางอย่างไกลตัวนักเรียนมากเกินไป นักเรียนเข้าใจได้ยาก ครูผู้สอนจึงต้องมีการ 
ปรับเปลี่ยนสื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนมากขึ้น 
  ๒)  สื่อที่ต้องเปิดด้วยโปรแกรม You tube บางชิ้นไม่สามารถเปิดได้ 
  ๓)  ใบความรู้บางอย่างขาดความชัดเจน ครูผู้สอนต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต 
  ๔)  เอกสาร ใบงานต่างๆของนักเรียนต้องพิมพ์ออกมา ซึ่งท าให้สิ้นเปลือง เป็นอย่างมาก 
       ๗.๓  ด้านการวัดผลและประเมินผล 
  ๑)  ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของแบบประเมินบางรายการที่ก าหนดมาให้เนื่องจาก
เป็นแบบประเมินที่ก าหนดให้จัดท าเป็นรายบุคคล ๑ คน/ ๑ แผ่น ซึ่งท าให้เสียเวลาในการจัดท าข้อมูลและ
สิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 
    ๒)  แบบประเมินบางรายการอธิบายเกณฑ์การสรุปผลไม่ชัดเจน 

๓)  การประเมินพฤติกรรมบางรายการต้องใช้เวลานานในการปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียน  
จึงท าให้ไม่สามารถประเมินพฤติกรรมของนักเรียนได้อย่างแท้จริงในเวลาที่จ ากัด 
 
๘.  การเผยแพร่ผลงาน / รางวัลที่ได้รับ 
 จากการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน
การทุจริต” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ท าให้โรงเรียนบุ่งคล้านครมีผลงานเป็นที่ยอมรับ และประจักษ์ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. ปี ๒๕๖๓  ได้รับโล่เกียรติยศสถานศึกษา จังหวัดบึงกาฬ รางวัลชนะเลิศอันดับ  
โรงเรียนที่มียอดสวดเจริญพระพุทธมนต์  

๒. ปี ๒๕๖๓ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ระดับ A 

๓. ปี ๒๕๖๔  ได้รับ “รางวัลดีเด่น” ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ดีเด่น S๒S – Excellent Projects 
๒๕๖๔  จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

๔. ปี ๒๕๖๔  ได้รับ “รางวัลชมเชย ระดับประเทศ” โครงงานคุณธรรม “ดอกบุญโปรยความดี             
ศรีบุ่งคล้า พัฒนาคุณธรรม” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ปี ๒๕๖๕  ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ ๑” การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  
จังหวัดบึงกาฬ จากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 

๖. ปี ๒๕๖๕  ได้รับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) 
 

 



๑๑ 

 

๙.  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนบุ่งคล้านคร 
๙.๑ โครงสร้างหลักสูตรการป้องกันการทุจริต  สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
รหัส ส๒๑๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๑ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต  
รหัส ส๒๑๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๒ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๑.๐ หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
รหัส ส๒๒๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๓ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต  
รหัส ส๒๒๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๔ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
รหัส ส๒๓๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๕ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต  
รหัส ส๒๓๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๖ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
รหัส ส๓๑๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๑ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต  
รหัส ส๓๑๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๒ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
รหัส ส๓๒๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๓ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕หน่วยกิต  
รหัส ส๓๒๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๔ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  
รหัส ส๓๓๒๐๓  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๕ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต  
รหัส ส๓๓๒๐๔  รายวิชา การป้องกันการทุจริต ๖ จ านวน ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค ๐.๕ หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย  
และความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิด ชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท า 
โครงงานกระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่าน
และการเขียน เพื่อให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 

 ผลการเรียนรู้  
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์  

ส่วนรวม  
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 



๑๒ 

 

๙.๒  โครงสร้างรายวิชา 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะ                 
- ระบบคิดฐาน ๒                         -  ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สว่นรวม (ชุมชน สังคม) 
- ผลประโยชนท์ับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชนท์ับซ้อน (ชุมชน สงัคม) 

๑๒ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน                 -   การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การแต่งกาย / การเข้าแถว             -   การเลอืกตั้ง 
- กิจกรรมนกัเรียน (ห้องเรียน) 

๘ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้าน
การทุจริต 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียง                            -   ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ / ความรู ้                    -   ตอ่ต้านทุจริต 
- มุ่งไปข้างหน้า                            -   ความเอือ้อาทร 

๑๐ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น       -   ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่/สังคม        
- ความเป็นพลเมอืง ความเป็นพลโลก * จัดนทิรรศการ 

๑๐ 

 รวม ๔๐ 
 

๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒                          -  ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- การขดัแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- ผลประโยชนท์ับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชนท์ับซ้อน (ชุมชน สงัคม) 

๑๒ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน                  -   รูห้น้าทีก่ารท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ                                    -   การแต่งกาย  
- การเข้าแถวมารยาทคนด ี                -   การเลือกตั้ง 
- เรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทจุริต 

๘ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้าน
การทุจริต 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียง                              -   ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้ / ความรู ้                      -   ต้านทจุริต 
- มุ่งไปข้างหน้า                              -   ความเอื้ออาทร 

๑๐ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น      -  ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่ 
- ความเป็นพลเมอืง 
- ความเป็นพลโลก * เสวนา 

๑๐ 

 รวม ๔๐ 



๑๓ 

 

๓)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒                                       -   ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต   (ชุมชน สังคม) 
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการขัดกนัระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
- ผลประโยชนท์ับซ้อน (ชุมชน สังคม) และรปูแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน 

สังคม) 

๑๒ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน                              -   การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ                                                -   การแต่งกาย  
- การเลือกตั้ง                                             
- การมารวมกลุม่เพือ่สร้างสรรค์ต้านทจุริต 

๘ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจรติ 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียง                                         -  ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้                                              -  ความรู ้
- จิตพอเพียงตอ่ต้านทุจริต                             -  มุ่งไปข้างหน้า 
- ความเอื้ออาทร 

๑๐ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
- ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย กับการเป็นพลเมืองที่ดีมสี่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริต 
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่                 -  ความเป็นพลเมอืง 
- ความเป็นพลโลก * เสวนา 

๑๐ 

 รวม ๔๐ 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 
จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒                                     -  ระบบคิดฐาน ๑๐ 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (สังคม) 

๑๐ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน                           -  การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบ                                             -  กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน) 

๗ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจรติ 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียง                                      -  ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้และความรู ้                            -   การต่อต้านทจุริต 
- มุ่งไปข้างหน้า                                      -   ความเอื้ออาทร 

๘ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
- ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่ 
- ความเป็นพลเมอืง 
- ความเป็นพลโลก  

* สัมมนา สุนทรพจน ์

๑๕ 

 รวม ๔๐ 
 
 



๑๔ 

 

๒) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 

จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะ 
- ระบบคิดฐาน ๒  กับ ฐาน ๑๐ 
- การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สว่นรวม(สังคม ประเทศชาติ โลก) 
- ผลประโยชนท์ับซ้อน (สังคม)  
- รูปแบบของผลประโยชนท์ับซ้อน (สังคม ประเทศชาติ โลก) 

๑๐ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทน
ต่อการทจุริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การท าการบ้าน/การท าเวร/การท าความสะอาด 
- การสอบและการเลือกตั้ง                            -   การแต่งกาย                                       -    

การเข้าแถว                                        -   กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน) 

๗ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้าน
การทุจริต 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียง                                      -   ความโปร่งใส 
- ความตื่นรู้และความรู ้                            -   ต่อต้านทจุริต 
- มุ่งไปข้างหน้า                                      -   ความเอื้ออาทร 

๘ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
- ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
- ความเป็นพลเมอืงของประเทศ 
- ความเป็นพลเมอืงของโลก  

* สัมมนา เสวนา 

๑๕ 

 รวม ๔๐ 
 

๓) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ล าดับ หน่วยการเรยีนรู ้ เร่ือง 
จ านวน
ชั่วโมง 

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ 
ผลประโยชน์สว่นรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (โลก) 
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส์่วนรวม (โลก) 
- การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
- ผลประโยชนท์ับซ้อน (โลก) 
- รูปแบบของผลประโยชนท์ับซ้อน (โลก) 

๑๐ 

๒. ความละอายและความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- การสอบ 
- การเลือกตั้ง 
- กิจกรรมนกัเรียน  

๗ 

๓. STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจรติ 
 

STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้านการทจุริต 
- ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต 
- ความโปร่งใสใจสะอาดตา้นทุจรติ 
- ตื่นรู้ต้านทจุริต 
- เรียนรูเ้ท่าทนัป้องกันการทุจริต 

๘ 

๔. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
- การเคารพสทิธิหน้าที่ตอ่ตนเองและผูอ้ื่น 
- ระเบียบ กฎ กตกิา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อืน่ 
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบตอ่การป้องกันการทุจริต 
- พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกนัการทุจริต 

* สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เผยแพร่ความรู้ 

๑๕ 

 รวม ๔๐ 



๑๕ 

 

๙.๓   ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน   ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ คือ    
๑) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 
๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     

โดยก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๔  กิจกรรมการเรียนรู้  
      แนวคิดและแนวการสอน 

       กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้  
ได้แก่   ๑)  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism)  

๒)  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism Theory)  
3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism Theory) 
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory)  
5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences)  
6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) 
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัด 

ตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึก 
ปฏิบัติจริง  การท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย 
การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
 ๙.๕  สื่อการเรียนรู้  
                  การจัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ 
ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 



๑๖ 

 

 ๙.๖  การวัดและประเมินผล  
        ๙.๖.๑ การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 

๑) ความรู้ความเข้าใจ 
๒) การปฏิบัติ 
๓) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
๑) แบบทดสอบ 
๒) แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

๙.๖.๒  การประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๑)  การประเมินความก้าวหน้า 

     การประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน การรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการ 
ทุจริต” ก าหนดให้นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ๒)  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
     การตัดสินผลการเรียนรายวิชา “การป้องการทุจริต” ใช้ระบบผ่านและไม่ผ่าน 

โดยก าหนดเกณฑ์การตัดสินผ่านที่ร้อยละ ๕๐ จากนั้นจึงให้ระดับผลการเรียนที่ผ่านส าหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายใช้ตัวเลขแสดงระดับผลการเรียนเป็น ๘ ระดับ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติส าหรับด าเนินการแก้ไขผลการเรียน 0 ร มส 
1) การเปลี่ยนผลการเรียน “0” 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

2) การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การเปลี่ยนผลการเรียน “มส” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา ระดับผลการเรียน ๘ ระดับ (๐ ,๑, ๑.๕, ๒, ๒.๕, ๓, ๓.๕ ๔)  ซึ่งม ี               

แนวการให้ระดับผลการเรียน ๘ ระดับและความหมายของแต่ละระดับดังแสดงในตารางดังนี้ 
ระดับผลการเรียน ความหมาย ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ 

๔ ดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 
๓.๕ ดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ด ี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ค่อนข้างดี ๖๕-๖๙ 
๒ ปานกลาง ๖๐-๖๔ 

๑.๕ พอใช้ ๕๕-๕๙ 
๑ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า ๕๐-๕๔ 
๐ ต่ ากว่าเกณฑ ์ ๐-๔๙ 

 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา 

 

 

 



๒๐ 

 

๑.  การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1.1 ประชุมครูเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในการน า

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

1.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอ
ความเห็นชอบเกี่ยวกับการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ไปใช ้
 

1.4 ประชาสัมพันธ์แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้
ให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

 

 



๒๑ 

 

1.5 จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ครูน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แตล่ะระดับช้ันเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.6 แต่งตั้งผู้นิเทศภายในสถานศกึษาท าหน้าที่ นิเทศการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 
 
 
 
 

1.7 จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 
 



๒๒ 

 

๒.  แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
2.1 ก าหนดรหัสวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เพิ่มเติม 
 

 
 

2.2 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโดย
ใส่รายวิชาเพิ่มเติมและจ านวนชั่วโมง/หน่วยกิต  

 
 

2.3 ใส่รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการต้านทุจริตในโครงสร้าง
เวลาเรียนแต่ละระดับชั้นของสถานศึกษา 
 

2.4 น าค าอธิบาย “รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการ
ทุจริต” ไปเพิ่มในหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่เพิ่มเติม 

 



๒๓ 

 

2.5 ก าหนดตารางเรียน/ตารางสอน 
 

2.6 ครูจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ 
 

2.7 ครูบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

2.8 ครูวัดและประเมินผล รวมทั้งตัดสินผลการเรียน(ตาม
เกณฑ์สถานศึกษาก าหนด) 
 
 

 



๒๔ 

 

2.9 ครูน าผลการวัดและประเมินผล ลงในโปรแกรมวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 

 
 
 
 

2.10 ครูจัดท าหลักฐานแสดงผลการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมการป้องกันการต้านทุจริต (ป.พ.๕) และลง
ในแบบระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.๑) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๕ 

 

๓. การนิเทศติดตามผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
๓.๑ จัดท าเครื่องมือนิเทศเป็นรายภาคและหรือรายปี 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ จัดท าปฏิทินการนิเทศและหรือการนิเทศ 
๓.๓ ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินและหรือการนิเทศ 
 

๓.๔ สะท้อนผลการนิเทศ 
 

  

๓.๕ น าผลการนิเทศไปปรับปรุงและหรือพัฒนา 
 

 



๒๖ 

 

๔. ผลที่เกิดจากการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ 
๔.๑ จัดท าเครื่องประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

๔.๒ ด าเนินการประเมินผลคณุลักษณะ ๕ ประการ ของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

๔.๓ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะ ๕ ประการของ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
     ๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะกระบวนการคิดในระดับดี
ขึ้น 
 
 
 

      ๒) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีวินัย ในระดับดีขึ้นไป 
 

 



๒๗ 

 

     ๓) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความซื่อสัตย์สุจริตในระดับดีขึ้น
ไป 
 

      ๔)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับพอเพียง ในระดับดี
ขึ้นไป 

๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 

 

 



๒๘ 

 

๕. การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษา โดยประเมินเกี่ยวกับ 

๕.๑ โครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

๕.๒ เนื้อหาสาระ/หน่วยการเรียนรู้ 
 

๕.๓ วิธีการจัดการเรียนรู้/สื่อแหล่งเรียนรู้ 
  

๕.๔ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 

 



๒๙ 

 

๕.๕ รายงานผลการประเมินการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


