
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคญั  
 หลักสูตรมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษา และช่วยทําให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย 
เน่ืองจากหลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดเป้าหมายของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Jacobs. 2009 : 21) เน่ืองจากเป็นโครงร่างที่กําหนดไว้
ว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง หลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน 
และเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงสังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร การจัดการศึกษาไม่มีวันสําเร็จตามเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาถ้าปราศจากหลักสูตร ดังน้ันหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา 
(สุนีย์ ภู่พันธ์ุ. 2546 : 16) หลักสูตรจึงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีความเป็นผู้นํา 
หลักสูตรเป็นตัวแทนของชุดความต้องการท่ีคาดหวังต้องจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน (Wiles. 
2009 : 2) และนําไปสู่ความสําเร็จของผู้เรียน นอกจากน้ีธํารง บัวศรี (2532 : 9) ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ 
(2539 : 10) เสนอแนวคิดเก่ียวกับความสําคัญของหลักสูตรไว้สอดคล้องกันว่าหลักสูตรมีความสําคัญ
ต่อการศึกษาและต่อการสอน กล่าวได้ว่าหลักสูตรคือ สิ่งที่นําเอาความมุ่งหมายและนโยบายการศึกษา
ไปแปลงเป็นการกระทําขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ด้านอุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8) ให้ความสําคัญ
ของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตรเป็นธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นแผนแม่บท
กํากับการทํางานทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายและหลักสูตรประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลน้ัน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องศึกษาอย่างเข้าใจ และสามารถนํา
หลักสูตรสู่การปฏิบัติจริง มีความชํานาญในการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล 
 ดังน้ันการทําให้งานด้านหลักสูตรบรรลุเป้าหมายที่กําหนดควรต้องให้ความสําคัญกับการ
กําหนดนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร การนําหลักสูตร
สู่การปฏิบัติน้ันมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นหน่วยงานสําคัญในการเช่ือมต่อนโยบายหลักสูตรและ
หน่วยปฏิบัติ เขตพ้ืนที่การศึกษาที่สนับสนุน กํากับ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ในขณะที่สถานศึกษา
จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสะท้อนบริบทความต้องการ
ของท้องถิ่น รวมทั้งสนองความต้องการของผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งที่บริบทแตกต่างกันไปและ
จุดสําคัญอย่างย่ิงคือการนําหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน โดยเน้นและให้ความสําคัญ
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ในการส่งเสริมครูผู้สอนจัดทําหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร (สํานักงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553 : 2) เพ่ือให้การดําเนินงาน
หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา และลดปัญหาการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน 
ครูจึงควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกใน 3 เรื่องหลักคือ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standard based 
curriculum) การจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน (standard based instruction) การประเมินผล
อิงมาตรฐาน (standard based assessment) อย่างไรก็ตาม การกํากับ ติดตาม และการประเมินผล
การใช้หลักสูตรยังต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรม
ต่าง ๆ เก่ียวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรน้ันๆ การประเมินผลหลักสูตรจึง
เป็นขั้นตอนที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ทราบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่ได้ผลตามความมุ่งหมายที่
กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างจะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป ดังน้ันเมื่อมีการพัฒนา
หลักสูตรและนําไปใช้จะต้องมีการประเมินผล เพ่ือนําผลมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก่ียวกับหลักสูตร
ต่อไปโดยการประเมินหลักสูตรจะต้องครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของประเมิน
หลักสูตร ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ใจทิพย์ เช้ือรัตนพงษ์ (2539) และสุนีย์ ภู่พันธ์ุ (2546) กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรในทํานองเดียวกันพอสรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) เพ่ือปรับปรุง
แก้ไขสิ่งต่างๆ ที่พบในองค์ประกอบของหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 2) เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร หลักสูตรที่จัดทํา
ขึ้นน้ันสนองวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรน้ันต้องการหรือไม่ และช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป 
หรือยกเลิกการใช้หลักสูตรเพียงบางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด และ 3) เพ่ือติดตามผลผลิตจากหลักสูตร 
คือ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตร
ว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่ นอกจากน้ีในการประเมินหลักสูตรควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ ซึ่ง
โดยทั่วไปจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การประเมินหลักสูตรก่อนนําหลักสูตรไปใช้ ระยะที่ 2 
การประเมินหลักสูตรระหว่างการดําเนินการใช้หลักสูตร และระยะที่ 3 การประเมินหลักสูตรหลังการ
ใช้หลักสูตร (สุนีย์ ภู่พันธ์ุ. 2546 : 252) เกณฑ์การประเมินหลักสูตร คือ ต้องมีความเที่ยงตรง มีความ
เช่ือถือได้ มีความเป็นปรนัย และมีประสิทธิภาพ สําหรับรูปแบบการประเมินมีอยู่หลายรูปแบบ ดังน้ัน 
ในการออกแบบประเมินผู้ประเมินจะต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการประเมินอย่างไร จึงจะทําให้ผลการ
ประเมินถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง ครอบคลุม และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ผลประเมิน 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการประเมินที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตน้ี ผู้วิจัยใช้การบูรณาการ
รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (Goal Attainment Model) ตามแนวคิดของไทเลอร์ 
(Ralph W. Tyler) รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ยึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) ตามแนวคิด
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ของสเตค (Robert E. Stake) และรูปแบบการประเมินหลักสูตรที่ช่วยในการตัดสินใจ (Decision–
Making Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) เพ่ือให้ได้ผลการประเมิน
ตรงตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับ
หลักสูตร และแนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ต่อไป 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา......................... 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.......... 
 2. เพ่ือประเมินผลการใช้หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.......... 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน..................... สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 จํานวน XX คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2. เน้ือหาในการศึกษา เป็นเน้ือหา.............................. 
 3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 ........................................................................................................................................... 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ........................................................................................................................................... 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนนิการศึกษา 

 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.......... ครั้งน้ีเป็นการศึกษา
ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยมีกระบวนการศึกษาค้นคว้า
และพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 
 1. การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน 
 2. การจัดทําสาระของหลักสูตร 
 3. การประเมินผลหลักสูตรก่อนนําไปใช้ 
 4. การทดลองใช้หลักสูตร 
 
การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.......... ครั้งน้ี ผู้ประเมินได้
ดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตรดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของโรงเรียน....................... ประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริต และเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา นํามากําหนดรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ในลักษณะการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ในกระบวนการเรียนเพ่ิมเติมเน้ือหารายวิชา 
 2. สํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การสํารวจความต้องการ
เบ้ืองต้นในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน...................... โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างกับผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้นําชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนในท้องถิ่น จํานวน.... 
คน ดังน้ี 
  2.1 ผู้บริหารโรงเรียน จํานวน.....คน 
  2.2 ครูผู้สอน จํานวน.....คน 
  2.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน.....คน 
  2.4 ผู้นําท้องถิ่น จํานวน.....คน 
  2.5 ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน.....คน 
  2.6 ประชาชนในท้องถิ่น จํานวน.....คน 
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การจัดทําสาระของหลักสูตร 
 การจัดทําสาระของการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.............. 
ผู้ประเมินได้ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําสาระหลักสตูรของกรมวิชาการ (2545 : 31-33) ดังน้ี 
 1. กําหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ โดยการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของรายวิชาหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (anti-corruption education) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นํามากําหนดเป็นจุดมุ่งหมายการ
เรียนรู้ ที่ระบุถึงความรู้ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังน้ี 
  1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผล 
ประโยชน์ส่วนรวม 
  1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
  1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
  1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
  1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  1.9 ตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
 2. กําหนดสาระการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และ
สาระการเรียนรู้ โดยอิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน รายวิชาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(anti-corruption education) ระบุสาระการเรียนรู้แกนกลางไว้ดังน้ี 
  2.1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  2.2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
  2.3 STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
  2.4 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยนําจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน
จัดทําเป็นคําอธิบายรายวิชา ได้แก่ ช่ือรายวิชา เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ดังน้ี 
 ศึกษาเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตรู้หน้าที่ของพลเมืองและ
รับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จําแนก แยกแยะ การฝึก
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ปฏิบัติจริง การทําโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การ
แก้ปัญหา ทักษะการอ่าน และการเขียน เพ่ือให้มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการต่อต้าน
และการป้องกันการทุจริต 
 4. กําหนดโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน สําหรับ
นักเรียนแต่ละระดับช้ัน ดังน้ี 
  4.1 ระดับปฐมวัย 
 

หน่วยการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
-การคิดแยกแยะ 
-ระบบคิดฐาน 2 
-ของเล่น 
-การรับประทานอาหาร 
-การเข้าแถว 
-การเก็บของใช้ส่วนตัว 
-ทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
-การแบ่งปัน 
-การแต่งกาย 
-การทํากิจวัตรประจําวัน 

15 

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
-ของเล่น 
-การรับประทานอาหาร 
-การเข้าแถว 
-การเก็บของใช้ส่วนตัว 
-ทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
-การแบ่งปัน 
-การแต่งกาย 
-การทํากิจวัตรประจําวัน 

12 

STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
-ความพอเพียง 

9 
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-ความโปร่งใส 
-ความต่ืนรู้ / ความรู้ 
-ต้านทุจริต 
-มุ่งไปข้างหน้า 
-ความเอ้ืออาทร 
-การรับประทานอาหาร 
-การช่วยเหลือเพ่ือน 
-การใช้กระดาษ 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
-ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
-ความรับผิดชอบต่อผู้อ่ืน 
-การตรงต่อเวลา 
-การทําความสะอาดห้องเรียน 
-การช่วยเหลือตนเอง 

5 

รวม 41 
 
  4.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

หน่วยการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ ชั่วโมง 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
-การคิดแยกแยะ 
-ระบบคิดฐาน 2 
-ระบบคิดฐาน10 
-ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทจุริต 
-ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
-การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
-ผลประโยชนท์ับซ้อน 
-รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

14 
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ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
-การทําการบ้าน 
-การทําเวร 
-การสอบ 
-การแต่งกาย 
-กิจกรรมนักเรยีน (ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน 
สังคม) 
-การเข้าแถว 

10 

STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

STRONG/ จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
-การสร้างจิตสํานึกความพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 
-ความโปร่งใส 
-ความต่ืนรู้ / ความรู้ 
-ต้านทุจริต 
-มุ่งไปข้างหน้า 
-ความเอ้ืออาทร 

6 

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
-เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อ่ืน
ที่มีต่อประเทศชาติ 
-ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
-ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ) 
-ความเป็นพลเมือง 

10 

รวม 40 
 
 5. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ต้านทุจริตมีการดําเนินการสร้างและการ
หาคุณภาพ ดังน้ี 
  5.1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา
เรียนที่ได้พัฒนาขึ้น จากน้ันดําเนินการสร้างแผนการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ต้านทุจริตช้ันปฐมวัยถึง
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 รายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน ประกอบด้วย 
   5.1.1 สาระสําคัญ 
   5.1.2 ผลการเรียนรู้ 
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   5.1.3 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5.1.4 สาระการเรียนรู้ 
   5.1.5 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.1.6 การวัดและประเมินผล 
     5.1.7 สื่อ/วัสดุอุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
   5.1.8 ข้อคิดเห็นของผู้บริหาร 
   5.1.9 บันทึกผลหลังจัดกิจกรรม 
  5.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 
2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิง
ปัญญา  (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล  (Information Processing 
Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) และ 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นจิตสํานึก ได้อาศัยกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสํานึก ยึดพ้ืนฐาน
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนเจตคติ คือ 
    1. ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Operant Theory) 
    2. ทฤษฎีของความขัดแย้ง (Cognitive Dissonance Theory) 
    3. ทฤษฎีการยอมรับตนเอง (Self-Perception Theory) 
    4. ทฤษฎีการสื่อความหมาย (Communication Theory) 
    5. ทฤษฎีการซึมซับของข้อมูล (Information Integration Theory) 
   ขั้นที่ 2 ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ เป็นการนําองค์ความรู้มาผสมผสานกันโดย
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างของผู้เรียนเป็นหลัก รูปแบบการเรียนรู้ขั้นน้ีประกอบด้วย รูปแบบ
การเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย ได้แก่ 
    1. การเรียนรู้โดยทํากิจกรรม (Activist) 
    2. การเรียนรู้โดยการทบทวน (Reconsider) 
    3. การเรียนรู้โดยเน้นทฤษฎี (Theorists) 
    4. การเรียนรู้โดยการเช่ือมโยงสิ่งที่รู้มาเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้   
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   ขั้นที่ 3 ขั้นค้นหาทักษะ เป็นขั้นการฝึกให้กับผู้เรียนเพ่ือที่จะนําทักษะที่เขามีติด
ตัวอยู่แล้ว หรือพัฒนาทักษะใหม่ขึ้นมา อันจะนําไปสู่การตัดสินใจและลงมือดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญอยู่ ได้แก่ 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการต้ังสมมติฐาน 
    3. ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    4. ทักษะการบันทึกข้อมูล 
    5. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เป็นการฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาศัยกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนดังน้ี 
    1. ขั้นสร้างความคิดรวบยอด 
    2. ขั้นการอธิบาย 
    3. ขั้นการรับฟัง 
    4. ขั้นเช่ือมโยงความสัมพันธ์ 
    5. ขั้นวิจารณ์ 
    6. ขั้นการสรุป 
   ขั้นที่ 5 ขั้นลงมือปฏิบัติ ในกระบวนการท้ัง 4 ขั้นตอนที่ผ่านมา เมื่อปฏิบัติแล้ว
จะโดยการผสมผสานหรือเน้นเฉพาะบางส่วนจะทําให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการต้านทุจริตมากขึ้น ดังน้ัน
การจะให้นักเรียนตระหนักเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว คือการให้นักเรียนได้ลงมือทําและปฏิบัติอย่างแท้จริง  
โดยใช้กิจกรรมพ้ืนฐานต่าง ๆ ดังน้ี 
    1. การใช้ขั้นตอนตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
    2. การสอนโดยใช้โครงงาน 
    3. การศึกษานอกสถานที่ 
  5.3 นําหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับร่างเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้องของรายละเอียด ความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหาสาระ ระยะเวลา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มี
คุณภาพ 
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การประเมินผลหลักสูตรก่อนนําไปใช ้
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน...................... มีขั้นตอนการ
ประเมินหลักสูตรก่อนนําไปใช้ดังน้ี 
 1. การประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ใช้เทคนิคปุยซองค์ (Puissance Measure) 
เป็นการประเมินเอกสารหลักสูตรที่วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ผลการเรียนรู้ (จุดประสงค์) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนการสอน) และการวัดผลประเมินผล โดยนําหลักสูตร
ต้านทุจริตให้ผู้เช่ียวชาญการพัฒนาหลักสูตรประเมินหาค่าคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เทคนิคปุยซองค์ 
หรือค่า P.M. ผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
  1.1 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.2 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.3 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.4 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  1.5 ………………………………………………………………………………………………………………. 
  การประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญการพัฒนาหลักสูตร 5 คน ใช้เทคนิค
การประเมินแบบปุยซองค์ (P.M.) รายละเอียดดังตาราง 
 

ด้าน ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉล่ียใน 
แต่ละด้าน 

ค่าเฉล่ีย 
ทั้งฉบับ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่  4 คนที่  5 

ด้านจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

       

ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

      

 
 2. การหาคุณภาพของหลักสูตร นอกจากจะประเมินเพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตรแล้ว 
ผู้ศึกษาได้นําหลักสูตรที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร
ทั้งฉบับตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความเหมาะสมสอดคล้องก่อนนําไปทดลองใช้ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําคําตอบของผู้เช่ียวชาญมา
ให้นํ้าหนักคะแนน ดังน้ี 
 
 



12 

                       ระดับความเหมาะสม  ระดับคะแนน 
                             มากที่สุด             5 
                             มาก             4 
                             ปานกลาง             3 
                             น้อย             2 
                             น้อยที่สุด             1 
  การแปลความหมายค่าเฉล่ีย นํ้าหนักคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี (บุญชม 
ศรีสะอาด. 2545 : 103) 
                             ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00     หมายถึง    เหมาะสมมากที่สุด 
                             ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50     หมายถึง    เหมาะสมมาก 
                             ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50     หมายถึง    เหมาะสมปานกลาง 
                             ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50     หมายถึง    เหมาะสมน้อย 
                             ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50     หมายถึง    เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
การทดลองใช้หลักสูตร   
 1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน.......................................... สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี 
  1.1 ช้ันอนุบาลปีที่ 1  จํานวน....คน 
  1.2 ช้ันอนุบาลปีที่ 2  จํานวน....คน 
  1.3 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน....คน 
  1.4 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน....คน 
  1.5 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน....คน 
  1.6 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน....คน 
  1.7 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จํานวน....คน 
  1.8 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน....คน 
 2. แบบแผนการทดลอง 
  การทดลองใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบ
ก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 60) ปรากฏ
ดังตาราง 
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สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2 แบบประเมินพฤติกรรม 
 4. การดําเนินการทดลองใช้หลักสูตร ผู้ศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
  4.1 การทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และแบบประเมินพฤติกรรม บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
  4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 
  4.3 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาแล้ว ให้นักเรียนทําการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ
ประเมินพฤติกรรม จากน้ันนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 

กิจกรรมการพฒันา กิจกรรม ระยะเวลา 
1. การศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 

1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่ 
   เก่ียวข้อง 
2. การสํารวจความต้องการในการ 
    พัฒนาหลักสูตร 

 

2. การจัดทําสาระของ
หลักสูตร 

1. กําหนดผลการเรียนรู้   
2. กําหนดสาระการเรียนรู้   
3. กําหนดคาบเวลาเรียนสําหรับ 
    สาระการเรยีนรู้ 
4. จัดทําคําอธิบายรายวิชา   
5. จัดทําหน่วยการเรียนรู้   
6. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

3. การประเมนิผลหลักสูตร
ก่อนนําไปใช้ 

1. การประเมินหลักสูตรโดยใช้เทคนิค 
   ปุยซองค์   
2. การหาคุณภาพของหลักสูตร 
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
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   ที่ใช้ในการศกึษา 
4. การดําเนินการทดลองใช้หลักสูตร   
5. การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 

4. การทดลองใช้หลักสูตร 1. การทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
2. สรุปผล จัดทํารายงานการพัฒนา 
   หลักสูตร 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ วันเดือนปี 

ทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวนคาบ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.............. ครั้งน้ี ผู้ประเมินได้
นําเสนอผลการศึกษาตามลําดับดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 2. ผลการสร้างหลักสูตร 
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
 4. ผลการประเมินหลักสูตร 
 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ผลการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร และ
หลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
  .................................................................................................................................... 
 
 2. ผลการสํารวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  .................................................................................................................................... 
 
ผลการสร้างหลักสูตร 
 1. ผลการร่างหลักสูตร 
  หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน.............. 
 
 2. ผลการตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตร 
  การประเมินผลหลักสูตรก่อนนําไปใช้ เป็นการประเมินค่าหลักสูตรว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่เพียงใด ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบปุยซองค์ และการตรวจสอบคุณภาพ
โครงร่างของหลักสูตรโดยผู้เช่ียวชาญ ดังน้ี 
  1. การประเมินหลักสูตรแบบปุยซองค์ การตรวจสอบคุณภาพโครงร่างหลักสูตรโดย
ใช้เทคนิคปุยซองค์ เป็นการประเมินเอกสารหลักสูตรที่วิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ ผลการ
เรียนรู้ (จุดประสงค์) กระบวนการจัดการเรียนรู้ (กิจกรรมการเรียนการสอน) และการวัดผลประเมิน 
ผล โดยการนําหลักสูตรไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร X คน ประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
ผลการประเมินปรากฏผลดังตาราง 



16 

ด้าน ผู้เช่ียวชาญ ค่าเฉล่ียใน 
แต่ละด้าน 

ค่าเฉล่ีย 
ทั้งฉบับ คนที…่ คนที…่ คนที…่ คนที…่ คนที…่ 

ด้านจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 

      

 ด้านการจัดการเรียนรู้       
ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล 

      

 
   จากตารางพบว่า คุณภาพหลักสูตรที่พัฒนาโดยใช้เทคนิคปุยซองค์ (P.M.) แยก
เป็นรายด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ XX ข้อ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ XX ข้อ ด้านการ
วัดผลและประเมินผล XX ข้อ สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินได้ดังน้ี 
   1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย P.M. เท่ากับ XX.XX แปลความหมายตาม
เกณฑ์การประเมินได้ว่า จุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก 
   1.2 การจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย P.M. เท่ากับ XX.XX แปลความหมายตาม
เกณฑ์การประเมินได้ว่า การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก 
   1.3 การวัดผลประเมินผล มีค่าเฉล่ีย P.M. เท่ากับ XX.XX แปลความหมายตาม
เกณฑ์การประเมินได้ว่า การวัดผลและประเมินผลของหลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก 
   เมื่อพิจารณาโดยรวมทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล มีค่าเฉล่ีย P.M. ทั้งฉบับเท่ากับ XX.XX แปลความหมายตาม
เกณฑ์การประเมินได้ว่า หลักสูตรมีคุณภาพสูงหรือดีมาก 
  2. การหาคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร นอกจากการประเมินเพ่ือตัดสินคุณภาพ
หลักสูตรแบบปุยซองค์แล้ว ผู้ประเมินนําหลักสูตรที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร 5 
คน ประเมินโครงร่างหลักสูตรเพ่ือศึกษาความถูกต้องเหมาะสมและความสอดคล้องส่วนประกอบของ
หลักสูตร และข้อควรปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินปรากฏดังตาราง 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1. สภาพปัญหาและความจําเป็นของหลักสตูร 
    1.1 ความจําเป็นของการพัฒนาหลักสูตร 
    1.2 ความสมเหตุสมผลของการพัฒนาหลักสูตร 
    1.3 ปัญหาสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของ 
         ท้องถิน่ 
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    1.4 ความเหมาะสมของแนวทางในการแก้ปัญหา 
    1.5 ความเป็นไปได้ของแนวทางในการแก้ปัญหา 
2. หลักการของหลักสูตร 
    2.1 ความชัดเจน 
    2.2 ความเหมาะสม 
    2.3 ความเป็นไปได้ 

   

3. เป้าหมายของหลักสูตร 
    3.1 เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
    3.2 กําหนดสิ่งที่ต้องการพัฒนาชัดเจน 
    3.3 สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

   

4. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
    4.1 ความชัดเจน 
    4.2 เหมาะสมกับผู้เรียน 
    4.3 สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
    4.4 ความเป็นไปได้ 
    4.5 ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการพัฒนา 

   

5. โครงสร้างหลักสูตร 
    5.1 การตอบสนองจุดประสงค์ของหลักสตูร 
    5.2 การเรียงลําดับเน้ือหา 
    5.3 ความเหมาะสมในการกําหนดหัวข้อเน้ือหา 
    5.4 ครอบคลุมเน้ือหาที่จาํเป็นสําหรับผู้เรียน 

   

6. กระบวนการเรียนการสอน 
    6.1 สามารถนําไปใช้สอนได้ 
    6.2 สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสตูร 

   

7. สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 
    7.1 สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน 
    7.2 เหมาะสมกับผู้เรียน 
    7.3 สนับสนุนให้กิจกรรมบรรลุจุดมุ่งหมายของ 
         หลักสตูรได้ 

   

8. การวัดและประเมินผล 
    8.1 ความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใช้วัด 
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    8.2 ตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรได้ 
รวมเฉล่ีย    

 
   จากตารางพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อความถูกต้องเหมาะสม

และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ...... ( X = X.XX) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด X ข้อ และระดับมาก XX ข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ............................ 

( X = X.XX) รองลงมาคือ ............................ ( X = X.XX) ............................ ( X = X.XX) ตามลําดับ 
  3. การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินแผนการจัด 
การเรียนรู้ เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของรายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ ความถูกต้องของเน้ือหา
สาระ ระยะเวลา และข้อควรปรับปรุง จากผู้เช่ียวชาญจํานวน X คน ผลการประเมินปรากฏดังตาราง 
 

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 
1. สาระสําคัญ 
    1.1 สอดคล้องกับเน้ือหา 
    1.2 ภาษาที่ใช้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
    1.3 บูรณาการกลุ่มสาระได้อย่างเหมาะสม 

   

2. ผลการเรียนรู้ 
    2.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    2.2 ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดอย่างชัดเจน 
    2.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล  

   

3. สาระการเรียนรู้ 
    3.1 เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
    3.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
    3.3 มีความยากง่ายพอเหมาะ 

   

4. กระบวนการเรียนรู้ 
    4.1 ลําดับขั้นการเรียนได้อย่างเหมาะสม 
    4.2 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระ 
         การเรยีนรู้ 
    4.3 กิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย 
    4.4 เน้นทักษะกระบวนการ 
    4.5 เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
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    4.6 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
5. สื่อการเรียนรู้ 
    5.1 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    5.2 ใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
    5.3 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และประเมินสื่อ 

   

6. การวัดและประเมินผล 
    6.1 สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 
    6.2 สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    6.3 เครื่องมือมีความเหมาะสม 

   

รวมเฉล่ีย    
 
   จากตารางพบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อความถูกต้องเหมาะสม

และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ...... ( X = X.XX) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด X ข้อ และระดับมาก XX ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ..................... 

( X = X.XX) รองลงมาคือ ............................ ( X = X.XX) ............................ ( X = X.XX) ตามลําดับ 
 
 3. ผลการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 
  ผู้ประเมินได้นําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น รายละเอียดกรปรับปรุงมีดังน้ี 
  3.1 ความนําของหลักสูตร ........... 
  3.2 สาระของหลักสูตร .......... 
  3.3 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร .......... 
  3.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ .......... 
  3.5 สื่อการเรียนรู้ ........... 
  3.6 ………. 
 
ผลการทดลองใช้หลักสูตร 
 ผู้ประเมินนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏผลดังน้ี 
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 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผลปรากฏ
ดังตาราง 
 

ช้ัน   
อนุบาลปีที่ 1   
อนุบาลปีที่ 2   

ประถมศึกษาปีที ่1   
ประถมศึกษาปีที ่2   
ประถมศึกษาปีที ่3   
ประถมศึกษาปีที ่4   
ประถมศึกษาปีที ่5   
ประถมศึกษาปีที ่6   

รวมเฉล่ีย   
 
 2. ผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนหลังเรียนโดยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผล
ปรากฏดังตาราง 
 

ช้ัน   
อนุบาลปีที่ 1   
อนุบาลปีที่ 2   

ประถมศึกษาปีที ่1   
ประถมศึกษาปีที ่2   
ประถมศึกษาปีที ่3   
ประถมศึกษาปีที ่4   
ประถมศึกษาปีที ่5   
ประถมศึกษาปีที ่6   

รวมเฉล่ีย   
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ผลการประเมินหลักสูตร 
 ผู้ประเมินนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ผ่านการทดลองใช้ประเมินร่วมกับคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรของโรงเรียน...................... ปรากฏผลดังน้ี 
 

ที่ รายการ X  S.D. ความหมาย ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1.1 มีการวางแผนการนําหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้     
 

1.2 มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน      
1.3 มีการประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน      
1.4 มีการดําเนินการนําหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้     
 

1.5 มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา      
1.6 มีการรายงานผลการดําเนินงานต่อต้น

สังกัดอย่างต่อเน่ือง     
 

รวมเฉล่ีย      
2. แนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
2.1 จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม      
2.2 บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม     
 

2.3 บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้อ่ืนๆ      
2.4 จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
2.5 จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณา

การกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา     
 

รวมเฉล่ีย      
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูห้ลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน 
3.1 ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

และแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตาม
ระดับช้ันที่สอน     

 

3.2 ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและ
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
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3.3 ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม     

 

3.4 ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน     

 

3.5 ครูมีการนําหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัด
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

 

3.6 ครูมีการนําหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณา
การกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา     

 

3.7 ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ี
กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู้     

 

3.8 ครูนําผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อม
เสริมหรือพัฒนาผู้เรียน     

 

3.9 ครูมีการลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้     

 

3.10 ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและสรุปเป็นรายช้ัน     

 

รวมเฉล่ีย      
 
 
 
 
 
 


