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 เอกสารฉบับนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป็นแบบเสนอ นวัตกรรม การนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ ของ ศึกษานิเทศก์ ของ นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล  โดย
ใช้รูปแบบการนิเทศ PLCPIDERE ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ ดำเนินการในปีการศึกษา 2565  และในการศึกษานี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น  เขต 1 ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่
ประสบความสำเร็จเป็นไปตาม จุดประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมมาภิบาลใน สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต) ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์สำหรับคณะกรรมการ ประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างดีและขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครูนักเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและการ
จัดทำรายงานเล่มนี้จน เสร็จสมบูรณ์ 

 
 

     ศิรดา  พิริยะชัยวรกุล 
ศึกษานิเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 
 

กิจกรรมนวัตกรรมการนิเทศ การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 
 

1 

การนิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 5 
ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ผลที่เกิด 10 
ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกัน 
การทุจริต" 
 

15 

ปัจจัยความสำเร็จ 

 

16 

ภาคผนวก 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-1- 
กิจกรรม นวัตกรรมนวัตกรรมการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
            โดยใช้ การนิเทศ แบบ  PLCPIDRE  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
๑. การบริหารจัดการหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา 
             ที่มาและความสําคัญหลักสูตรมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษา และช่วยทําให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างมี

เป้าหมาย เนื่องจากหลักสูตรจะเป็นตัวกําหนดเป้าหมายของผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Jacobs. 2009 : 21) เนื่องจากเป็นโครงร่างที่กําหนดไว้ ว่าเด็กจะ

ได้รับประสบการณ์อะไรบ้าง หลักสูตรเป็นแนวทางที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ผู้เรียน และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง

สังคมในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร การจัดการศึกษาไม่มีวันสําเร็จตามเป้าหมาย ของการจัดการศึกษาถ้าปราศจาก

หลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการศึกษา (สุนีย์ ภู่พันธุ์. 2546 : 16) หลักสูตรจึงเป็น

องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีความเป็นผู้นํา หลักสูตรเป็นตัวแทนของชุดความต้องการที่คาดหวัง

ต้องจัดประสบการณ์ในการพัฒนาผู้เรียน (Wiles. 2009 : 2) และนําไปสู่ความสําเร็จของผู้เรียน นอกจากนี้ ธํารง 

บัวศรี (2532 : 9) ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 10) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรไว้สอดคล้อง

กันว่าหลักสูตรมีความสําคัญ ต่อการศึกษาและต่อการสอน กล่าวได้ว่าหลักสูตรคือ สิ่งที่นําเอาความมุ่งหมายและ

นโยบายการศึกษา ไปแปลงเป็นการกระทําขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา ด้านอุทัย บุญประเสริฐ (2540 : 8) ให้

ความสําคัญ ของหลักสูตรไว้ว่าหลักสูตรเป็นธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นแผนแม่บท 

กํากับการทํางานทุกด้าน เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายและหลักสูตรประสบผลสําเร็จมีประสิทธิภาพ  และ

ประสิทธิผลนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องศึกษาอย่างเข้าใจ และสามารถนํา หลักสูตรสู่การ

ปฏิบัติจริง มีความชํานาญในการใช้หลักสูตร ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน และการวัดและประเมินผล ดังนั้นการทําให้งานด้านหลักสูตรบรรลุเป้าหมายที่กําหนดควรต้องให้

ความสําคัญกับการ กําหนดนโยบายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและ

ผู้เรียน รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจกระบวนการของหลักสูตร การนําหลักสูตร สู่

การปฏิบัตินั้นมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เป็นหน่วยงานสําคัญในการเชื่อมต่อนโยบายหลักสูตรและ หน่วยปฏิบัติเขตพ้ืนที่

การศึกษาที่สนับสนุน กํากับ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาให้จัดหลักสูตรและการ  เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ในขณะที่สถานศึกษา จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสะท้อนบริบทความต้องการ ของทอ้งถิ่น รวมทั้งสนองความต้องการของ 
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ผู้เรียนในสถานศึกษาแต่ละแห่งที่บริบทแตกต่างกันไปและ จุดสําคัญอย่างยิ่งคือการนําหลักสูตรสู่การจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน โดยเน้นและให้ความสําคัญ 2 ในการส่งเสริมครูผู้สอนจัดทําหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม ความคาดหวังของหลักสูตร (สํานักงานส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2553 

: 2) เพ่ือให้การดําเนินงาน หลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา และลดปัญหาการนําหลักสูตรไปสู่การ

ปฏิบัติในชั้นเรียน ครูจึงควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกใน 3 เรื่องหลักคือ หลักสูตรอิงมาตรฐาน (standard 

based curriculum) การจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน (standard based instruction) การประเมินผล อิง

มาตรฐาน (standard based assessment) อย่างไรก็ตาม การกํากับ ติดตาม และการประเมินผล  การใช้

หลักสูตรยังต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําผลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ เรียนการสอน การ

วัดและประเมินผล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การประเมินผลการใช้หลักสูตร เป็น

กระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรม ต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักสูตรเพ่ือนํามาตัดสินค่าหรือคุณภาพของ

หลักสูตรนั้นๆ การประเมินผลหลักสูตรจึง เป็นขั้นตอนที่สําคัญของการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้ทราบว่าหลักสูตรที่

ใช้อยู่ได้ผลตามความมุ่งหมายที่ กําหนดไว้เพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างจะได้แก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนา หลักสูตรและนําไปใช้จะต้องมีการประเมินผล เพ่ือนําผลมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับหลักสูตร ต่อไปโดยการประเมินหลักสูตรจะต้องครอบคลุมขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของ

ประเมิน หลักสูตร ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ใจทิพย์เชื้อรัตนพงษ์ (2539) และสุนีย์ภู่พันธุ์ (2546) กล่าวถึง 

จุดมุ่งหมายของการประเมินหลักสูตรในทํานองเดียวกันพอสรุปได้เป็น 3 ประเด็น คือ 1) เพ่ือปรับปรุง แก้ไขสิ่ง

ต่างๆ ที่พบในองค์ประกอบของหลักสูตร ระบบการบริหารหลักสูตร การนิเทศกํากับดูแล การ จัดกระบวนการ

เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2) เพ่ือหาคุณค่าของหลักสูตร หลักสูตรที่จัดทํา ขึ้นนั้นสนองวัตถุประสงค์ที่

หลักสูตรนั้นต้องการหรือไม่ และช่วยในการตัดสินว่าควรใช้หลักสูตรต่อไป หรือยกเลิกการใช้หลักสูตรเพียง

บางส่วน หรือยกเลิกทั้งหมด และ 3) เพ่ือติดตามผลผลิตจากหลักสูตร คือ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

หลังจากผ่านกระบวนการทางการศึกษามาแล้วตามหลักสูตร ว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังหรือไม่  

จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียนแล้ว  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต 1  มีการนิเทศติดตามผลการใช้ หลักสูตรต้านทุจริต  โดยใช้ นวัตกรรมการนิเทศแบบ PLCPIDRE ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงนวัตกรรมการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 โดยใช้ การนิเทศ แบบ  PLCPIDRE  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จากความเป็นมาและสภาพปัญหา ดังกล่าว ผู้ศึกษา ในฐานะศึกษานิเทศก์ไดใ้ช้วิธีการนิเทศแบบจูงใจด้วย 

กระบวนการ PIDRE เป็นกระบวนการนิเทศของสงัด  อุทรานันท์ (2530) ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDER” ดังนี้ 

1.การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทำการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติ
เกีย่วกับการนิเทศที่จัดขึ้น 

2.ให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ดำเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้ันตอนในการดำเนินการอย่างไร และจะดำเนินการ
อย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำเป็นทุกครั้งสำหรับเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ใดก็ตาม และเม่ือมีความจำเป็นสำหรับงานนิเทศท่ียังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจำเป็นที่จะต้อง
ทบทวนให้ความรูใ้นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

3.การดำเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับการ
นิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร) 
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4.การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรงของ

ผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดำเนินไปพร้อม ๆ 
กับผู้รับการนิเทศท่ีกำลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้ 

5.การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศนำการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่าน
ไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทำ
ให้การดำเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจทำได้โดยการให้ความรู้เพ่ิมเติม
ในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีท่ีผลงานยังไม่ถึงข้ันน่าพอใจ หรือได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานทั้งหมด
ไปแล้ว ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา หลังใช้นวัตกรรมด้าน
การเรียนรู้เข้ามานิเทศ 

กระบวนการนิเทศ  แบบ PIDRE มีลักษณะเป็นการพัฒนาครูในภาวะ การทำงานปกต ิและมีการ
ประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะ ซึ่งนอกจากจะจูงใจให้ครูพัฒนาตนเอง ยังส่งผลให้งานประจำได้รับการพัฒนาด้วย 
การพัฒนาครูในสภาวะที่อบอุ่นสบายใจ เอ้ือให้ครูปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ตนเองและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการร
ทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผู้นิเทศและครูบันทึกและประมวลผลการ ปฏิบัติงานไว้เป็นช่วง ๆ เพื่อวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหาข้อสรุปนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยน วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนางานต่อไป  ดังแผนภาพ
ที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                        
 

                       
 

4.3                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สรุปเป นแ น ูมิ ด้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2  กระบวนการนิเทศ แบบ PIDRE ที่มา สงัด  อุทรานันท์ (2530) 

จากการนิเทศ โดยใช้กระบวนการนิเทศดังกล่าวเพ่ือให้ได้ ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับ หลักสูตร และ
แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  การใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาของโรงเรียน ในสั งกัด ครั้ งนี้ เป็นการศึกษา  ในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (research and 
development) โดยมีกระบวนการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาหลักสูตรดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 

 2. การจัดทำหลักสูตรต้านทุจริต 
3. การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร  
4. การดำเนินการบริหารหลักสูตร 
 5. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล  
6. การสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 7. การปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริต 
ในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตใน แต่ละประเด็นที่โรงเรียนเลือกดำเนินการ จาก 6 รูปแบบ ผู้ศึกษา ได้

นำกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาเป็นกลไกขับเคลื่อนแบบองค์รวม การแบ่งระดับของ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  

  สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ 1) ระดับสถานศึกษา 2) ระดับเครือข่าย และ3) ระดับชาติ 
 1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ โรงเรียน สามารถ

แบ่งได้ 3 ระดับย่อย (Sergiovanni, 1994) คือ  
1.1 ระดับนักเรียน (Student Level)  
1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหาร ของ 

โรงเรียน  
1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการ 

ศึกษา รวมทั้งให้การ สนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้
อาวุโสในชุมชน สามารถเป็นอาสาสมัคร ถ่ายทอดความรู้  

2. ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ที่ขบัเคลื่อนในลักษณะการรวมตัว กันของกลุ่มวิชาชีพ
จากองค์กร แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

 2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน การจัด PLC เป็นกลุ่มของ โรงเรียน 
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 2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ

พ้ืนที ่เป็นต้น 
 3) ระดบัชาติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้น โดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัด เครือข่าย PLC  

ขั้นตอนการนำ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาดังภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การนำ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรต้านทุจริตของสพป.

ขอนแก่น เขต 1 
โดยมขีั้นตอนการนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1.การรวมกลุ่ม PLC 
   รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน 
ครูที่ปฏิบัติงานพิเศษฝ่ายเดียวกัน เป็นต้น (ประมาณ 5 – 8 คน โดยมีชื่อผู้บริหารอยู่ในทุกกลุ่ม)  
            2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ และสนองต่อเป้าหมายโรงเรียน 
  1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
  2) จัดกลุ่มปัญหา 
  3) จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 
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 3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
  1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ 
  2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความสำเร็จ 
  3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
  นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 
 6. นำสูการปฏิบัติ /สังเกตการสอน 
  1) นำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกต
การสอน เป็นต้น 
 7. สะท้อนผล 
  1) สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา 
  2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

**แล้ววนกลับไปที่ ข้อ 4 – ข้อ 6 เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมที่เป็น Best Practice** 
กล่าวโดยสรุป กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เปิด โอกาสให้ครูได้ร่วมกันสะท้อนและ

ใคร่ครวญกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา วิชาชีพนั้น ผู้ศึกษาจึงนำเอากระบวนการ  
PLC มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการ ประสาน สร้างเครื่อข่ายเพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ในส่วนของ กระบวนการนิเทศ  
แบบ PIDRE มีลักษณะเป็นการพัฒนาครูในภาวะ การทำงานปกต ิและมีการประเมินผลการพัฒนาเป็นระยะ ซึ่ง
นอกจากจะจูงใจให้ครูพัฒนาตนเอง ยังส่งผลให้งานประจำได้รับการพัฒนาด้วย การพัฒนาครูในสภาวะที่อบอุ่น
สบายใจ เอื้อให้ครูปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ตนเองและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการรทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผู้
นิเทศและครูบันทึกและประมวลผลการ ปฏิบัติงานไว้เป็นช่วง ๆ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาข้อสรุปนำไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขปรับเปลี่ยน วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนางานต่อไป   ดังนั้นผู้ศึกษานำกระบวนการ PLC  และ
กระบวนการนิเทศ แบบ PIDRE มาบรูณาการ เขา้ด้วยกัน  จึงเป็น นวัตกรรมการนิเทศแบบ  PLCPIDRE เพ่ือนิเทศ
ติดตามการใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ต่อไป   
รายละเอียดดังตารางที่ 1  ตารางสังเคราะห์กระบวนการ PLC  และกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  
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ตารางที่ 1  ตารางสังเคราะห์กระบวนการ PLC  และกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE  

กระบวนการ 
PLC PIDRE 

ขั้นตอน 
1.การรวมกลุ่ม PLC 1.การวางแผน (P-Planning) 

 
 
 
2.ให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ 
(Informing-I) 
 

2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ และสนองต่อ
เป้าหมายโรงเรียน 
 
3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
 
6. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน 
 

3.การดำเนินการนิเทศ (Doing-D) 
4.การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
นิเทศ (Reinforcing-R) 

7. สะท้อนผล 5.การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) 
                   จากตารางที่ 1  ผู้ศึกษาได้จัดกลุ่มคำท่ีมีความหมายเหมือนกัน และมีพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มเดียวกัน 
เพ่ือให้เห็นภาพการทำงานในแต่ละขั้นตอนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 สถานศึกษาในสังกัด นำแนงทาง 6  แนวทาง ไปปรับใช้สรุปได้ดังนี้ 
  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีจำนวน 152  
โรงเรียน 
 1) เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม  จำนวน 139  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91 
 2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
               สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  8  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5 

3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ (ไม่มี) 
 4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จำนวน 5  โรงเรียนคิดเปน็ร้อยละ  4 
 5) จดัเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร  (ไม่มี) 
 6) บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนระดบัปฐมวัย  ร้อยละ 100 
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๓.การนิเทศ ติดตามผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 การนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้นิเทศติดตาม ทุก
โรงเรียนในสังกัด โดยบูรณาการกับ  โครงการนิเทศบูรณาการ   มอบหมายศึกษานิเทศก ์ ประจำกลุ่มพ้ืนที่ ออก
นิเทศ  อย่างน้อยภาคเรียนละ 1  โดยใช้แบบนิเทศของโครงการฯ จากสพฐ.  
 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
              กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1 กำหนดวัตถุประสงค์การดำเนินงานกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2565 ไว้ 2 ส่วน คือ 

1. วัตถุประสงค์ในการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
"การป้องกันการทุจริต" มีดังนี้ 

1. เพ่ือกำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ของ 
สถานศึกษาในสังกัด 

1.2 เพ่ือให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับ 
การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ไปใช้ในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ในการรายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" มีดังนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนใน 
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

2.4 เพ่ือศึกษาผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

2.5 เพ่ือศึกษาจุดเด่นของสถานศึกษาจากการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2565 

2.6 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชา 
เพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2565 
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2.7 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 

" การป้องกัน การทุจริต" ปีการศึกษา 2565 
ความสำคัญของการกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิม 

"การป้องกัน การทุจริต" ปีการศึกษา 2565 
2.ผู้บริหารมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สถานศึกษาอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น 
3. ครูผู้สอนมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิช 

เพ่ิมเติม""การป้องกนัการทุจริต" อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภ 
เกิดประสิทธิผลที่ดีกับนักเรียน 

4. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริ 
จัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ที่ถูกต้อง ครบถ้วน จัดเก็บอย่าง 
ระบบและสามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงที 

ขอบเขตของการกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ไปใช้ 

ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2565ครัง้นี้ ผู้กำกับ ติดตามและนิเทศจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่างๆ 
จำแนกเป็นรายสถานศึกษา ดังนั้น ประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ คือ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ทุกโรงเรียน ซึ่งกำหนดแผนการออกเยี่ยมสถานศึกษาระหว่างวันที ่8  
กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2565  จำนวนทั้งหมด 152 โรง 
 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

การกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ครั้งนี้ กำหนดตัวแปรที่ศึกษา คือ 

1. จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในประเด็นต่างๆ 
2. จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 
3. จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาที่มีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ 

ครูผู้สอนในประเด็นต่างๆ 
4. จำนวน ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผน 

การจัดการเรียนรู้ 
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5. จุดเด่นของสถานศึกษาจากการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชา 

เพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกัน 

การทุจริต" 
7. ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกัน 

การทุจริต" 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" 
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 กำหนดแผนการ

ดำเนินการเป็นระยะ 
ดังนี้ 
1. การวางแผนการกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษา ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2565 
2. การกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษาดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือน กรกฎาคม 
2565  
3. การสรุปและรายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษา ดำเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึงเดือนกันยายน 2565 
หมายเหตุ การรายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศฯ ครั้งนี้ เป็นการรายงานผลเฉพาะที่ได้ดำเนินการ 
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม 2565 เท่านั้น 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
"การป้องกันการทุจริต"ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

ประกอบด้วย  1) แบบกำกับติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ที่ดำเนินการสร้างโดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังปรากฎในคู่มือหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
2) คูม่ือนิเทศ PLCPIDRE  

กรอบแนวทางการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
"การป้องกันการทุจริต" สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมนิผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1กำหนดกรอบแนว 



ทางการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต"           
ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 วางแผนการกำกับ ติดตามและนิเทศ
การศึกษาโดย 

1.1 ประชุมศึกษานิเทศก็ทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในวันที่ 7 มกราคม  
2565 ณ ห้องประชุม ชั้น  2  ตึกนิเทศ 

1) ชี้แจงรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับ ติดตามและนิเทศการศึกษาฯ 
2) กำหนดเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ทุกคน 
3) กำหนดปฏิทินการดำเนินการของศึกษานิเทศก์ทุกคน 
4) กำหนดปฏิทินการดำเนินการของศึกษานิเทศก์ทุกคน 
1.2 แจ้งสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทราบปฏิทินและเครื่องมือที่ใช้ในการกำกับ ติดตามฯ โดย 

ระบบหนังสือราชการ 
2. ดำเนินการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกัน 

การทุจริต " ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายตามวัน เวลาที่กำหนด 
2.1 สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 

"การป้องกันการทุจริต " ของสถานศึกษา จัดแสดงแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมต่างๆที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ผลงาน/ใบงาน/ชิ้นงานของนักเรียน ฯลฯ 

2.2 ศึกษานิเทศก์สนทนา พูดคุย ซักถามเก่ียวกับการดำเนินงานต่างๆ  ปัญหา อุปสรรคการ 
ดำเนินงานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูผู้สอน 

2.3 ศึกษานิเทศก์ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ 
2.4 ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชั้นเรียน  
2.5 ศึกษานิเทศก็สรุปผลการดำเนินงานด้วยวาจา 

3. การรายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม"การป้องกัน
การทุจริต" 

3.1 ศึกษานิเทศก็แต่ละเขตพ้ืนที่ความผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
กลุ่มเปา้หมายทุกโรง 

3.2 บันทึกข้อมูลผลการกำกับ ติดตามและนิเทศฯ 
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.4 เขียนรายงานผลการกำกับ ติดตามและนิทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 

“การป้องกันการทุจริต” อย่างเป็นทางการ 
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3.5 รายงานผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 
“การป้องกันการทุจริต” ต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

การศึกษา (ก.ต.ป.น.). 
3.6 เผยแพร่ผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 

“การป้องกันการทุจริต” ไปยังสถานศึกษาในสังกัดและสู่สาธารณชน 
กรอบแนวคิดดังภาพที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

โ                        PLC    ช 
      ศ  ษ    
1.            PLC 
 2.                                          
                  โ        
3.                               
4.                          
5.                   

6.                  /             

7.          
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการ   การกำกับติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

รายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริต” ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1 

4.ผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 ผลการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกัน 
การทุจริต" ปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 รายงานผลการกำกับ 
ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ปีการศึกษา 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ครั้งนี้อ้างอิงจากผล การกำกับ ติดตามและนิเทศการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" ของสถนศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งหมด 152 
โรง ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้ดำเนินการในช่วงไตรมาศที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งจะนำเสนอตามลำดับ ดังนี้ 

1. การศึกษาผลการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ดังตาราง 2 
ตาราง 2 จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในประเด็นต่างๆ 

ที ่/ประเด็นดำเนินการ จำนวน ร้อยละ 
1.มีการวางแผนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 151 99.34 
2.มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 152 100 
3.มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 151 99.34 
4.มีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการ 
จัดการเรียนรู้ 

151 99.34 

5.มีการนิเทศ ติดตามผลภายในสถานศึกษา 120 79.00 
6.มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัด อย่างต่อเนื่อง 50 32.89 

 จากตารางที่ 2 พบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริต ประเด็นที่ 2 
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สูงสุด จำนวน 152 โรง (ร้อยละ 100) รองลงมาคือ การดำเนินงานประเด็น 
3 มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ประเด็นที่ 4 มีการดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ 
การจัดการเรียนรู้ จำนวน 151 โรง (ร้อยละ 99.34)  และสถานศึกษามีการดำเนินงานในประเด็นที่ 6 
รายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ต่ำสุด จำนวน 50 โรง (ร้อยละ 32.89) 

 
 



-15- 
2. การศึกษาแนวทางการนำหลักสตูรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 ดังตาราง 2 
ตาราง 3 จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในรูปแบบต่างๆ 

ที ่ ประเด็นดำเนินการ จำนวน (โรงเรียน) ร้อยละ 

1 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 139 91.00 

2 บูรณาการกับสังคม 8 5.00 

3 บูรณาการกับสาระอื่นๆ - - 

คณิตศาสตร ์ - - 

วิทยาศาสตร ์ - - 

ภาษาไทย - - 

การงานอาชีพฯ - - 

ภาษาอังกฤษ - - 

ศิลปะ - - 

สุขศึกษา - - 

4 จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 4.00 

แนะแนว - - 

นักเรียน - - 

ผู้บำเพ็ญ - - 

ชุมนุม /ชมรม - - 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสารธารณประโยชน ์ - - 

5 กิจกรรมเสริมหลักสตูร -- -- 

6 บูรณาการกับวถีิชีวิตประจำวัน 152  (ปฐมวัย) - 
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จากตาราง 3 พบว่า สถานศึกษาร้อยละ 100 นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้โดยก าหนดเป็นรายวิชา เพ่ิมเติม 

“การป้องกันการทุจริต” ในทุกระดับชั้นที่จัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียน 

 นอกจากนี้แล้วสถานศึกษาได้นำไปใช้สอนในลักษณะการบูรณาการ ดังนี้ 
1. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 8 โรง (ร้อยละ 
5.00 ) คือ โรงเรียน บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ บ้านบึงแก หนองตูมหนองงู
เหลือม บ้านหนองหลุบ บ้านโต้นศรีพิมลวิทยา บ้านหนองเบ็ญ และบ้านหนองแงโคกน้อย 
2. การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ จำนวน 1 โรง (ร้อยละ 1.92) คือ โรงเรียนบ้านหนองชาดฯ 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
3. การจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 5 โรง (ร้อยละ 4.00) คือ โรงเรียนบ้าน
ม่วง  บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา บ้านชาด หนองกุงวิทยาคารและ บ้านค้อท่อนน้อย  
3. การศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  
ตาราง 4 จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ของครูผู้สอนในประเด็นต่างๆ 

ประเด็นการดำเนินงาน จำนวน ร้อยละ 
ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัด การ
เรียนรู้ ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอน 

152 100 

ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

151 99.34 

                                  ศ  ษ                         
     ศ  ษ  ศ           ธ    

8 5.00 

ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืนๆ 

- - 

ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 

5 4.00 

ครูมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 
152 

 
100 
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ตาราง 4 จำนวน ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ของครูผู้สอนในประเด็นต่างๆ (ต่อ) 
ประเด็นการดำเนินงาน จำนวน ร้อยละ 

ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในแผนการ 
จัดการเรียนรู้ 

140 92.10 

ครูนำผลการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนา 
ผู้เรียน 

70 46.00 

ครูมกีารบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนร 148 97.36 
ครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
สรุป เป็นรายชั้น 

50 32.89 

จากตาราง 4 พบว่า ครูผู้สอนมีการดำเนินงานในประเด็นที่ 1 ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ
แผนการจัด การเรียนรู้ ก่อนสอนตามระดับชั้นที่สอน สูงสุด จ านวน 152 โรง (ร้อยละ 100.00) รองลงมาคือ 
ประเด็นที่ 2 ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จ านวน 151 โรง 
(ร้อย ละ 99.34) และ ครผูู้สอนมีการดำเนินการในประเด็น ประเด็นครูมีการรายงานผลการประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคลและสรุป เป็นรายชั้น (ร้อยละ 32.89) 
 4. การศึกษาผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  

นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงที่ได้รับการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” จำนวน 152 โรง นักเรียนทั้งหมด 23,935 คน (ร้อยละ 100) ผ่านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา เพ่ิมเติม “การป้องกันการ
ทุจริต” 

5. จุดเด่นของสถานศึกษาจากการกำกับ ติดตามและนิเทศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชา 
เพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" 

5.1 สถานศึกษาทุกโรงใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยกำหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกัน 
การทุจริต" ใช้เวลา 40 ชั่วโมง/ต่อปี ในทุกระดับชั้น 
5.2 สถานศึกษาทุกโรงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม "การป้องกันการทุจริต" โดยใช้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดขึ้น 
5.3 ครูผู้สอนทุกคนมีการวัดและประเมินนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด 
5.4 ในกรณีที่มีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูผู้สอนมีการช่อมเสริมจนผ่านทุกคน 
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5.5 ผู้บริหาร/ผู้ได้รับมอบหมายมีการกำกับ ติดตามและนิเทศตามระยะเวลาที่กำหนด 
5.6 สถานศึกษามีการรายงานผลการประเมินนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับห้องเรียน 
ชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด 
6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
"การป้องกันการทุจริต" 

6.1 ด้านเนื้อหา 
6.1.1 เนื้อหาบางเรื่องยากเกินกว่าระดับชั้นของนักเรียน เช่น เรื่อง การคิดฐานสิบของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1-3 
6.1.2 ควรเรียงลำดับของเนื้อหาจากง่ายไปหายาก 
6.1.3 เนื้อหาบางเรื่องยากในการทำความเข้าใจทั้งของครูผู้สอนและนักเรียน 
6.1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางเนื้อหาครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้

สอดคล้องกับบริบทใกล้ตัวนักเรียน เนื่องจากขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้ยุ่งยาก ชับซ้อน
เกินไป 

6.4.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในบางแผนการจัดการเรียนรู้ไม่เหมาะสม 
โดยส่วนใหญ่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะน้อยเกินไป ไม่เหมาะกับผู้เรียนอาจด้วยเนื้อหา
ยากเกินไป ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนาน 

6.2 สื่อการเรียนรู้ 
6.2.1 สื่อที่ใช้บางอย่างไกลตัวนักเรียนมากเกินไป นักเรียนเข้าใจได้ยาก 

ครูผู้สอนจึงต้องมีการ 
ปรับเปลี่ยนสื่อให้สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนมากขึ้น 

6.2.2 สื่อที่ต้องเปิดด้วยโปรแกรม You tube บางชิ้นไม่สามารถเปิดได้ 
6.2.3 ใบความรู้บางอย่างขาดความชัดเจน ครูผู้สอนต้องค้นคว้าเพิ่มเติมจาก

อินเตอร์เน็ต 
6.2.4 เอกสาร ใบงานต่างๆของนักเรียนต้องพิมพ์ออกมา ซึ่งทำให้สิ้นเปลือง 

เป็นอย่างมาก 
6.2.5 สื่อที่ใช้ควรมีความหลากหลายมากกว่านี้ ให้นอกเหนือจากรูปแบบ

ออนไลน์บ้าง นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย และไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกชั้นเรียน 
6.3 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
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6.3.1 ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนลักษณะของแบบประเมินบางรายการที่

กำหนดมาให้เนื่องจากเป็นแบบประเมินท่ีกำหนดให้จัดทำเป็นรายบุคคล 1 คน/1 แผ่น 
ซึ่งทำให้เสียเวลาในการจัดทำข้อมูลและสิ้นเปลืองโดย 
ไม่จำเป็น 
6.3.2 แบบประเมินบางรายการอธิบายเกณฑ์การสรุปผลไม่ชัดเจน 
6.3.3 ครูผู้สอนบางคนบันทึกผลการประเมินในแต่ละแผนการสอนไม่ครบถ้วนตามที่

กำหนด 
6.3.4 ผู้บริหาร ครูผู้สอนบางคนไม่ลงลายมือชื่อในแผนการจัดการเรียนรู้ 

7. ข้อเสนอแนะการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกัน 
การทุจริต" 

7.1 ให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนลักษณะของแบบประเมินบางรายการใหม่ได้โดยยังคงข้อรายการ 
การประเมินต่างๆไว้เหมือนเดิม 

7.2 การรายงานผลการดำเนินงานให้รายงานทั้งในระดับห้องเรียน ชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาและ 
จัดทำข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร 

7.3 ให้ครูผู้สอนตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ของผลหลังสอน แบบประเมิน ผลการ 
ทดสอบหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ปรากฎอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผน รวมทั้งให้รวบรวมตัวอย่างใบงาน/ 
ชิ้นงานของนักเรียนบางคนไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวอย่าง 

7.5 ให้ผู้บริหารมีการตรวจสอบการบันทึกผลหลังสอน การกรอกข้อมูลในแบบประเมินรายการต่างๆ 
ตัวอย่างใบงาน/ชิ้นงานของนักเรียน การรายงานผลการผ่านการวัดและประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้ของ 
นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

7.6 สื่อการเรียนรู้ต่างๆที่ได้สามารถพิมพ์ออกจากระบบได้สามารถนำไปผลิตให้คงทนเพ่ือนำไปใช้ 
 

๕) การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา 

 ครูผู้สอน - ครูมีการศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนสอนตามระดับชั้นที่

สอน - ครูมีการเตรียมสื่อประกอบการสอนและเครื่องมือวัดและประเมินการเรียนรู้ - ครูมีการบูรณาการหลักสูตร

ต้านทุจริตศกึษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - ครูมีการบูรณาการหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ - ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 

ครูมีการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
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 – ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ – ครูมีการประเมินมาใช้ในการสอนซ่อม

เสริมหรือพัฒนาผู้เรียน 

 คุณภาพผู้เรียน - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้            
คิดเป็นร้อยละ 100 - ผู้เรียนที่ผ่านการประเมนิผลการทดสอบจาก สพฐ. คิดเป็นร้อยละ 100 – ผู้เรียนมีคุณธรรม 

ในการป้องกันการทุจริต ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ ทักษะกระบวนการคิด คิดเป็นร้อยละ 100 
อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 100 มีวินัย คิดเป็นร้อยละ 100 ซื่อสัตย์สุจริต คิดเป็นร้อยละ 100 มีจิตสาธารณะ 
คิดเป็นร้อยละ 100  
๖. ปัจจัยความสำเร็จ 

 5.1 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง เป็น

หน่วยงานต้นสังกัดทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร 

 5.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร 

เขต 3 เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3 ทุกคน  

5.3 ครมูีความรู้ ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และมีความ มุ่งม่ันที่

อยากให้การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประสบความสำเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม 

๗.ประโยชน์ที่ได้จากการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 4.3.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมีวินัย การอยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และมีผลงานที่เป็นแบบอย่าง 

4.3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รูปแบบการนิเทศ หลักสูตรต้านทุจริต  

8.ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะ ในด้านข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้สามารถดำเนินงานให้

บรรลุ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณะผู้วิจัยมีมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 1). ครู/อาจารย์ทุกคนจำเป็นที ่

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเป้าประสงค์และความสำคัญของ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ว่ามีความสำคัญในการ

พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ (System Approach) เพ่ือนำไปสู่ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นเป้าหมาย 

 



-21- 

สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การมีความเข้าใจในภาพ ใหญ่ (Big-Picture) 2). การออกแบบหลักสูตรเป็นการ

ออกแบบหลักสูตรที ่มีลักษณะเป็น การมีส ่วนร่วมรอบด้าน (Participatory – based Curricular 

Development)จากทุกฝ ่าย ทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนชุมชนได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมาก ที่สุด และมีความสอดคล้องกับบริบทและความสามารถ 

ในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 3). เนื้อหาหลักสูตร ควรเพิ่มเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างภาวะ

ผู้นำในเด็กและเยาวชน (Young leadership) ไปพร้อม ๆ กับเนื้อหาวิชาการป้องกันการทุจริตและปราบปรามการ

ทุจริต ในลักษณะที ่เป็น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มากกว่าที่จะเป็นแนวคิดทฤษฎีเป็นหลัก เพื่อที่จะส่งเสริมให้

เป็นผู้นำอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าวิชานี้ ถูกนำมาใช้จริง ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรที่มีโอกาสได้เข้า

ไปเกี่ยวข้อง การ ปฏิบัติจริงจะทำให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ได้เร็ว 4). วิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน 

ควรมีการพัฒนากิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ โดยใช้การ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นฐาน (Experimental 

Learning) ผ ่านการออกแบบเนื้อหาในรายวิชาที่ เกี่ยวกับปรากฎการณ์จริงในการใช้ชีวิตในระดับปัจเจก และการ

ใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นแบบ Active Learning ส ่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาได้เข้าไปมี

บทบาทหรือมีส ่วนร ่วมในการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาและกลวิธีในการพัฒนาชุมชน

ร่วมกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบ สถานศึกษา ทั้งในเชิงการพัฒนาแก้ปัญหาสังคมและในเชิงการมีส่วนร่วม 

(Public – Service – Oriented Citizen) 5). ผู้สอน ต้องมีทัศนคติ (Mindset) ที่เปิดกว้าง ยินดีรับฟังความ

คิดเห็น และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ครู/อาจารย์ที่รับผิดชอบแต่ละรายวิชาควรมีความทันสมัย เที่ยงธรรม และมี

เทคนิคการสอนทีท่ำให้ผู้เรียน ตระหนักถึงปัญหาที ่เกิดข้ึนและรู้จักการใช้วิจารณญาณในสถานการณ์ต ่าง ๆ ได้ 

และที ่สำคัญควรเป็นครู ต้นแบบที่ผู้เรียนให้ความเคารพนับถือในด้านความซื่อสัตย์สุจริต 6). งบประมาณและสื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเป็น การใช้กิจกรรมเป็นตัวนำ (Action-

based Learning)และชุมชนเป็นฐาน (Community-based Learning) ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ดังนั้น สิ่งสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของงบประมาณหรือสื่อสนับสนุน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม การใช้ นวัตกรรมการนิเทศ  PLCPIDRE 
ขั้นที่ 1  การวางแผน (P-Planning)  (1.การรวมกลุ่ม PLC 2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ และสนองต่อเป้าหมาย 
                                              โรงเรียน 

 

 
ขั้นที ่2 ให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ (Informing-I) (3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา                       
                                4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
 

 



 
 
 
 
 



ขั้นที่ 3 การดำเนินการนิเทศ (Doing-D) (6. นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นที่ 4 การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นท ี5การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


