


ส่วนน า 
ความน า 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544            
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
และกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกันนี้ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)   พ.ศ.  2545   ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ
ทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
 จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา (ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา,  2546  ก., 2546  ข., 2548  ก., 2548  ข.; ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2547; ส านักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล ว่องวาณิช และนง
ลักษณ์ วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003)  พบว่า หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544  มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษา
ท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นที่เป็นปัญหาและความ
ไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการน าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสนของผู้ปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อ
ปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหาคุณภาพ
ของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อันยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 10  (พ.ศ. 2550 – 2554)  ได้
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
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ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) 
 จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2544  ที่ผ่านมา ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 
10 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสู่ศตวรรษท่ี  21   จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือ
น าไปสู่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551   ที่มีความเหมาะสม
ชัดเจน ทั้งเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็น
ทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลา
เรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้
สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น   อีกท้ังได้ปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561) นี้จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 
 วิสัยทัศน์ 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลัง
ของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ    เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2551  ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง   มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีคุณธรรม  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  หลักสูตรโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  
ประการ ดังนี้ 
  1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจน    การเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อตนเองและสังคม 
  2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง 
ๆ              ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ 
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสาร การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หลักสูตรโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ พุทธศักราช  2552  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 
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  1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
  3.  มีวินัย 
  4. ใฝ่เรียนรู้ 
  5. อยู่อย่างพอเพียง 
  6.  มุ่งม่ันในการท างาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
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โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 – 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240  (6 นก.) 

คณิตศาสตร ์ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240  (6 นก.) 

วิทยาศาสตร ์ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240  (6 นก.) 

สังคมศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม 
หน้าท่ีพลเมือง  วัฒนธรรม   
     และการด าเนินชีวิตในสังคม 
ภูมิศาสตร ์
เศรษฐศาสตร ์

160  (4 นก.) 
 

40 (1  นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 

160  (4 นก.) 
 

40 (1  นก.) 
 
 

120  (3 นก.) 

160  (4 นก.) 
 

40 (1  นก.) 
 
 

120  (3 นก.) 

320  (8 นก.) 
 

80 (2  นก.) 
 
 

240 (6  นก.) 
 
 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 120  (3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 240  (6 นก.) 

รวมเวลาเรียน  (พ้ืนฐาน) 880 (22 
นก.) 

880 (22 
นก.) 

880 (22 
นก.) 

1,640  (41 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
 หน้าท่ีพลเมือง  (เพ่ิมเติม) 

320 (8 นก.) 
40 (1 นก.) 

320 (8 นก.) 
40 (1 นก.) 

320 (8 นก.) 
40 (1 นก.) 

2,000   (50 นก.) 
80  (2 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 120 

กิจกรรมนักเรียน 
    ลูกเสือ  ยุวกาชาด 
    ชุมนุม 

 
40 
24 

 
40 
24 

 
40 
27 

 
120 
60 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 16 16 13 60 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียน  (ชั่วโมง) 1,360 1,360 1,360 4,080 
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การบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต 

 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์  ได้มีน าหลักสูตรต้านทุจริตเข้ามาใช้ในโรงเรียนโดยมีการบูร
ณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน  โดยการน าไปใช้ในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธที่มีการด าเนินการในชั่วโมง
สุดท้ายของวันศุกร์ และให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรม
ตามหลักสูตรต้านทุจริต  ดังนี้ 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ชื่อหลักสูตร 
 “กิจกรรมการบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน การป้องกันการทุจริต” 
2. จุดมุ่งหมายของกิจกรรม เพ่ือให้นักเรียน 
 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
 2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 2.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 2.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
 2.8 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคม ในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ 
การฝึกปฏิบัติจริง การทาโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบ
สอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียนเพ่ือให้มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
4. ผลการเรียนรู้  
    4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
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    4.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
    4.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
    4.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    4.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
    4.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
    4.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
    4.8 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    4.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

1) มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 1 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม  
- การคิดแยกแยะ  
- ระบบคิดฐาน 2  
- ระบบคิดฐาน 10  
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (ชุมชน สังคม)  

6 

2 ความละอายและความ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน  
- การท าเวร/การท าความสะอาด  
- การสอบ - การแต่งกาย / การเข้า
แถว  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียง ต้าน
การทุจริต 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ความพอเพียง  
- ความโปร่งใส  
- ความตื่นรู้/ความรู้ 
 
 
 

5 
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4 พลเมืองกับความ รับผิดชอบต่อ
สังคม 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/
สังคม  

5 

รวม 20 
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2) มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรยีนที่ 2 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม  
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)  
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและผลประโยชน์ ส่วนรวม 
(ชุมชน สังคม)  
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม) 

6 

2 ความละอายและความ ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การเลือกตั้ง  
- กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน) 

4 

3 STRONG / จิตพอเพียง ต้าน
การทุจริต 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ต่อต้านทุจริต  
- มุ่งไปข้างหน้า  
- ความเอ้ืออาทร 

5 

4 พลเมืองกับความ รับผิดชอบต่อ
สังคม 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ความเป็นพลเมือง  
- ความเป็นพลโลก * จัดนิทรรศการ 

5 

รวม 20 
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3) มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่  1 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- การคิดแยกแยะ  
- ระบบคิดฐาน 2  
- ระบบคิดฐาน 10  
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (ชุมชน สังคม)  

6 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน  
- รู้หน้าที่การท าเวร/การท าความ
สะอาด  
- การสอบ  
- การแต่งกาย  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ความพอเพียง  
- ความโปร่งใส  
- ความตื่นรู้/ ความรู้  

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

5 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

- 11 - 

4) มัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรยีนที่  2 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)  
- การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
(ชุมชน สังคม)  
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)  
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม) 

6 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การเข้าแถวมารยาทคนดี  
- การเลือกตั้ง  
- เรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้าน
ทุจริต 

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน 
การทุจริต 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ต้านทุจริต  
- มุ่งไปข้างหน้า  
- ความเอ้ืออาทร 

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 
สังคม 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ความเป็นพลเมือง  
- ความเป็นพลโลก * เสวนา 

5 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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5) มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่  1 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
-การคิดแยกแยะ  
- ระบบคิดฐาน 2  
- ระบบคิดฐาน 10   

6 

2 ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน  
- การท าเวร/การทาความสะอาด  
- การสอบ   

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ความพอเพียง  
- ความโปร่งใส  
- ความตื่นรู้  
- ความรู้   

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการ
เป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   

5 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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6) มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่  2 
 
ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (ชุมชน สังคม)  
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)  
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ชุมชน สังคม)  

6 

2 ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การแต่งกาย  
- การเลือกตั้ง  
- การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต  
- มุ่งไปข้างหน้า  
- ความเอ้ืออาทร  

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ความเป็นพลเมือง  
- ความเป็นพลโลก * เสวนา  

5 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 

- 14 - 

7) มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่  1 
 
ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
- การคิดแยกแยะ  
- ระบบคิดฐาน 2   

5 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การท าการบ้าน/ชิ้นงาน  
- การท าเวร/การทาความสะอาด   

5 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ความพอเพียง  
- ความโปร่งใส  
- ความตื่นรู้และความรู้   

4 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   

8 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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8) มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่  2 
 
ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ระบบคิดฐาน 10  
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (สังคม)  

5 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การสอบ  
- กิจกรรมนักเรียน (โรงเรียน)  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- การต่อต้านทุจริต  
- มุ่งไปข้างหน้า  
- ความเอ้ืออาทร  

4 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- ความเป็นพลเมือง  
- ความเป็นพลโลก  
* สัมมนา สุนทรพจน์  

7 

รวม 20 

 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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9) มัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่  1 
 
ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  
- การคิดแยกแยะ  
- ระบบคิดฐาน 10 กับ ฐาน 2  
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (สังคม ประเทศชาติ 
โลก)  

5 

2 ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
- การท าการบ้าน/การท าเวร/การท าความ
สะอาด  
- การสอบและการเลือกตั้ง  
- การแต่งกาย   

3 

3 STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
- ความพอเพียง  
- ความโปร่งใส  
- ความตื่นรู้และความรู้   

4 

4 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
  

  

  

8 

รวม 20 
 
  



หลักสูตรโรงเรยีนศิลาทองพิทยาสรรค์  พุทธศักราช  2552 
ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  (ฉบบัปรบัปรุง  2561) 

งานพัฒนาหลักสูตร  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
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10) มัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่  2 
 
ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม ประเทศชาติ 
โลก)  
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (สังคม 
ประเทศชาติ โลก) 

5 

2 ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
- การแต่งกาย  
- การเข้าแถว  
- กิจกรรมนักเรียน (ชุมชน)  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
- ต่อต้านทุจริต  
- มุ่งไปข้างหน้า  
- ความเอ้ืออาทร  

4 

4 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
- ความเป็นพลเมืองของประเทศ  
- ความเป็นพลเมืองของโลก  
* สัมมนา เสวนา  

  

  

7 

รวม 20 
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11) มัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  1 
 

ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (โลก)  
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม (โลก)  
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก)   

4 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- การสอบ  
- การเลือกตั้ง  

4 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต  
- ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต  

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
-การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น  
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย  
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น   

7 

รวม 20 
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12) มัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่  2 
 
ล ำดับ หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง จ ำนวนชั่วโมง 

1 การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)  
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(โลก)  

4 

2 ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
- กิจกรรมนักเรียน  

3 

3 STRONG / จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต  
 

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต  
- ตื่นรู้ต้านทุจริต  
- เรียนรู้เท่าทันป้องกันการทุจริต  

5 

4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการ
ป้องกันการทุจริต  
- พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการ
ป้องกันการทุจริต  
* สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่
ความรู้  

8 

รวม 20 
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5. ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน  
  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
และ 4) พลเมืองกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม  

12 ชั่วโมง 10 ชั่วโมง 

2 ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  8 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 
3 STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  10 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 
4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  10 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง 

รวม 40 40 
 
  โดยหลักสูตรต้านทุจริต ได้ด าเนินการในกิจกรรมบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็น 1 หลักสูตร และแยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 6 ระดับชั้น  ได้แก่ ระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 -6  
  ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย  
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  

แนวคิดและแนวการสอน  
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิง
สังคม (Social Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive 
Constructivism) 4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุ
ปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริงการทาโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 
STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละ
วัย 
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7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  
  จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ 
ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้ ใบ
งาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น  
 
8. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล  
    8.1 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน  

- ความรู้ความเข้าใจ  
- การปฏิบัติ  
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์  
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  
- แบบสอบถาม  
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

    8.2 การประเมินผล  
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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ค าสั่งโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 
ที่ 146 / 2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

 
  เนื่องด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริตเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและทักษะการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และเพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิ ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใน
สังคมไทยร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
รับผิดชอบการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2562  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย   

1.  นายอุทัย สุภาพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมยุรี มีแก้ว   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3.  นายบุญเมือง บุญทศ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
4.  นายสุริยันต์ แก้วพวง   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป      กรรมการ 
5.  นายวิเชียร จันทร์สุข   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
6.  นางสาวกนกวรรณ แสนสาย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
7.  นางเกียรติสุดา สุดชาฏา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
8.  นางสาวกฤษณา ชูรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาแนะน า  อ านวยความสะดวกและติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ให้การ

ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



2 
 

 
2.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวกฤษณา ชูรัตน์   คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นายสุริยันต์  แก้วพวง    คร ู   รองประธานกรรมการ 
  3.  นางสาวจิรกาญจน์  ล าเหลือ   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 

 4.  นายศิริพงษ์  เสลวาปีนุสรณ์   ครผูู้ทรงฯ  กรรมการ 
5.  นางสาวนิยม ภาเรือง    คร ู  กรรมการ และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางเกียรติสุดา สุดชาฏา   คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวมยุรี  มีแก้ว    คร ู   รองประธานกรรมการ 
 3.  นายนพดล ภูพานทอง    คร ู  กรรมการ และเลขานุการ 

 มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวกองกานต์ แก้วแกมค า   คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นายเกรียง ลาดี    ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวสุวิมล พันสาย    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  4. นายเดชากุล  ใจหาญ    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 5.  นางสาวชนก เต็มใจ    ครอัูตราจ้าง กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวภคพร  ผงทอง   คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นายอนุวัฒน์ ชัยพงษ์    ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์   คร ู  กรรมการ และเลขานุการ  



3 
 

มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    

คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางกาญจนา  โทขัน    คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นายวิเชียร จันทร์สุข    คร ู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางเกียรติสุดา  สุดชาฏา   คร ู         กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
1.  นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย   คร ู   ประธานกรรมการ 

  2.  นางสาวสิริกาน ดวงสวัสดิ์   ครพูนักงานราชการ รองประธานกรรมการ 
  3.  นางกาญจนา  โทขัน    คร ู         กรรมการ และเลขานุการ 
 มีหน้าที ่การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

4. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 1. นายอุทัย สุภาพัฒน์   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นาง เกียรติสุดา สุดชาฏา  หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
 3. นางกาญจนา โทขัน   หัวหน้างานทะเบียน   กรรมการ 
 3. นางสาวกฤษณา  ชูรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
เสียสละเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  

                              สั่ง    ณ   วันที่   28  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

         
 








