คำสั่งโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ
ที่ 028/2565
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนกำรบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจำสัปดำห์
**********************************************************************************
โดยงานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ได้จัดตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกำรบูรณำกำร
ตามหลั กสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา ประจาสัปดาห์ ให้นักเรี ยนทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณำกำรตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้นักเรียนทุกคน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ที่เ ป็นพื้ นฐานในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี และปฏิ บัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของทาง
โรงเรียนและสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
มาตรา 39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 27
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งครูโรงเรียนทุ่งอุดม
วิทยาปฏิบัติหน้าที่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจาสัปดาห์ ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565

7 29 มิ.ย.2565
8 6 ก.ค.2565
9 13 ก.ค.2565
11
12
13
14
15
16
17
18

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
ความเอือ้ อาทร
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ความซื่อสัตย์
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การเลือกตั้ง
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
การทุจริต (ชุมชน สังคม)
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การมีวินัยในตนเอง
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ความโปร่งใส
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความพอเพียง
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
การคิดแยกแยะ
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ระบบคิดฐาน 2
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ระบบคิดฐาน 10
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
การทาการบ้าน
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
การทาความสะอาด
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การแต่งกายและการเข้าแถว
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์

หมำยเหตุ

ที่
วัน/เดือน/ปี
19 14 ก.ย.2565
20 21 ก.ย.2565
21 28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
พลเมืองดีต่อสังคม
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(ชุมชน สังคม)
การสอบ

ครูที่รับผิดชอบ
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด

หมำยเหตุ

ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
การคิดแยะแยะ
ครูกิตติชัย รักดี
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ผลประโยชน์ทับซ้อนชุมชน สังคม
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การทาการบ้าน
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
ครูกิตติชัย รักดี
การสอบ
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
การแต่งกาย
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การเข้าแถวมารยาทคนดี
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การเลือกตั้ง
ครูกิตติชัย รักดี
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
เรามารวมกลุ่มเพือ่ สร้างสรรค์ต้านทุจริต
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความพอเพียง
ครูอรัญญา ปองจันทรา
ความโปร่งใส
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การตื่นรู้/ความรู้
ครูกิตติชัย รักดี
มุ่งไปข้างหน้า
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความเอือ้ อาทร
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเอง
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การเคารพสิทธิหน้าที่ผอู้ ื่น
ครูกิตติชัย รักดี
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความเป็นพลเมือง
ครูอรัญญา ปองจันทรา
ความเป็นพลโลก
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ที่
วัน/เดือน/ปี
1 18 พ.ค.2565
2 25 พ.ค.2565
3
4
5
6

1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
การคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(ชุมชน สังคม)
การทาเวร/การทาความสะอาด
การแต่งกาย
การเลือกตั้ง
การสอบ

ครูที่รับผิดชอบ
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ครูเจตน์ แสนชัย
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ครูเจตน์ แสนชัย

หมำยเหตุ

ที่
วัน/เดือน/ปี
7 29 มิ.ย.2565
8 6 ก.ค.2565
9 13 ก.ค.2565
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
ความพอเพียง
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความโปร่งใส
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ความตื่นรู้
ครูเจตน์ แสนชัย
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
การเคารพสิทธิ หน้าที่ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูเจตน์ แสนชัย
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความเป็นพลเมือง
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ความเป็นพลโลก
ครูเจตน์ แสนชัย
ความตื่นรู้
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
มุ่งไปข้างหน้า
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ระบบคิดฐาน 2
ครูเจตน์ แสนชัย
ระบบคิดฐาน 10
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ทุจริต

หมำยเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
การคิดแยะแยะ
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ระบบคิดฐาน 2
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ระบบคิดฐาน 10
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความต่างต่างระหว่างจริยธรรม
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความไม่ละอายต่อการทุจริต
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
การทาเวร/ทาความสะอาด
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
การสอบ
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
กิจกรรมของโรงเรียน
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความพอเพียง
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความโปร่งใส
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความตื่นรู้และความรู้
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
การต่อต้านทุจริต
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
มุ่งไปข้างหน้า
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความเอือ้ อาทร
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ระเบียบ กฎ
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
กติกา กฎหมาย
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความเป็นพลเมือง
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความเป็นพลโลก
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
สรุปองค์ความรู้
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ

หมำยเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การปฏิบัติหน้าที่สภานักรเยน
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
กิจกรรมจิตอาสา
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
กิจกรรมจิตอาสา
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
กิจกรรมจิตอาสา
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
ทบทวนการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
มารยาทไทย
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
มารยาทไทย
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคม
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคม
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
สรุปการเรียนรู้
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
สรุปการเรียนรู้
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี

หมำยเหตุ

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ที่
วัน/เดือน/ปี
1 18 พ.ค.2565
2 25 พ.ค.2565
3 1 มิ.ย.2565
4 8 มิ.ย.2565
5
6
7
8
9

15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11 20 ก.ค.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
การรับผิดชอบต่อสังคม
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ความแตกต่างระห่างจริยธรรมและ
ครูกาญจนา ขอน้อย
การทุจริต (โลก)
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
(โลก)
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและ
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ประโยชน์ส่วนรวม (โลก)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ครูกาญจนา ขอน้อย
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
การไม่ทุจริตต่อการสอบ
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
การไม่ทุจริตต่อการเลือกตั้ง
ครูกาญจนา ขอน้อย
กิจกรรมนักเรียน
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ

ที่
12
13
14
15
16
17
18

วัน/เดือน/ปี
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565

19 14 ก.ย.2565
20 21 ก.ย.2565
21 28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต
ตื่นรู้ต้านทุจริต
เรียนรู้ เท่าทันป้องกันการทุจริต
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน
การทุจริต
พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน
ทุจริต
การปฏิบัติตนต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน
การวางตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม

ครูที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
ครูกาญจนา ขอน้อย
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ครูกาญจนา ขอน้อย
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ครูกาญจนา ขอน้อย
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ครูกาญจนา ขอน้อย

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ให้คณะครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลงชือ่ ...............................................................
( นางธีรดา แก้วบุญปัน )
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

บันทึกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจาสัปดาห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1/2565
วัน/เดือน/ปี รำยกำรทีอ่ บรม
ผลกำรปฏิบัติงำน
ลงชื่อครูที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

.....................................................................
....................................................................
...................................
................................................................... (............................................)
...................................................................
.....................................................................
....................................................................
...................................
................................................................... (............................................)
...................................................................
.....................................................................
....................................................................
...................................
................................................................... (............................................)
...................................................................
.....................................................................
....................................................................
..................................
................................................................... (............................................)
...................................................................
เพื่อทรำบ
....................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
……………………………………
(นางกาญจนา ขอน้อย)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ข้อเสนอแนะรองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
....................................................................................................................................................................................................................
……………………………………
( นายฐิติ นครสุวรรณ์ )
รองผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ข้อเสนอแนะผู้อำนวยกำรโรงเรียน
....................................................................................................................................................................................................................
……………………………………
( นางธีรดา แก้วบุญปัน )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนทุง่ อุดมวิทยา

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565

7 29 มิ.ย.2565
8 6 ก.ค.2565
9 13 ก.ค.2565
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565

21 28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
ความเอือ้ อาทร
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ความซื่อสัตย์
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การเลือกตั้ง
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
การทุจริต (ชุมชน สังคม)
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การมีวินัยในตนเอง
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
ความโปร่งใส
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความพอเพียง
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
การคิดแยกแยะ
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ระบบคิดฐาน 2
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ระบบคิดฐาน 10
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
การทาการบ้าน
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
การทาความสะอาด
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
การแต่งกายและการเข้าแถว
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์
พลเมืองดีต่อสังคม
ครูรุ่งทิวา คาอ่อน
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูชวภณ เปี้ยอุ๊ด
(ชุมชน สังคม)
การสอบ
ครูศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
การคิดแยะแยะ
ครูกิตติชัย รักดี
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ผลประโยชน์ทับซ้อนชุมชน สังคม
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การทาการบ้าน
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
ครูกิตติชัย รักดี
การสอบ
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
การแต่งกาย
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การเข้าแถวมารยาทคนดี
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การเลือกตั้ง
ครูกิตติชัย รักดี
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
เรามารวมกลุ่มเพือ่ สร้างสรรค์ต้านทุจริต
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความพอเพียง
ครูอรัญญา ปองจันทรา
ความโปร่งใส
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การตื่นรู้/ความรู้
ครูกิตติชัย รักดี
มุ่งไปข้างหน้า
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความเอือ้ อาทร
ครูอรัญญา ปองจันทรา
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเอง
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์
การเคารพสิทธิหน้าที่ผอู้ ื่น
ครูกิตติชัย รักดี
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์
ความเป็นพลเมือง
ครูอรัญญา ปองจันทรา
ความเป็นพลโลก
นศ.เกษมณี กลอนจันทร์

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
ที่
วัน/เดือน/ปี
1 18 พ.ค.2565
2 25 พ.ค.2565
3
4
5
6
7
8
9

1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
การคิดแยกแยะ
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
(ชุมชน สังคม)
การทาเวร/การทาความสะอาด
ครูเจตน์ แสนชัย
การแต่งกาย
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
การเลือกตั้ง
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
การสอบ
ครูเจตน์ แสนชัย
ความพอเพียง
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความโปร่งใส
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ความตื่นรู้
ครูเจตน์ แสนชัย
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
การเคารพสิทธิ หน้าที่ ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูเจตน์ แสนชัย
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความเป็นพลเมือง
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ความเป็นพลโลก
ครูเจตน์ แสนชัย
ความตื่นรู้
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
มุ่งไปข้างหน้า
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ระบบคิดฐาน 2
ครูเจตน์ แสนชัย
ระบบคิดฐาน 10
ครูอรทัย สมจันทร์ตา
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ครูพิชยา เทพดวงแก้ว
ทุจริต

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
การคิดแยะแยะ
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ระบบคิดฐาน 2
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ระบบคิดฐาน 10
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความต่างต่างระหว่างจริยธรรม
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความไม่ละอายต่อการทุจริต
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
การทาเวร/ทาความสะอาด
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
การสอบ
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
กิจกรรมของโรงเรียน
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความพอเพียง
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความโปร่งใส
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความตื่นรู้และความรู้
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
การต่อต้านทุจริต
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
มุ่งไปข้างหน้า
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความเอือ้ อาทร
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ระเบียบ กฎ
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
กติกา กฎหมาย
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
ความเป็นพลเมือง
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ
ความเป็นพลโลก
ครูทิพย์รัตน์ คาทิพย์
สรุปองค์ความรู้
ครูณรงค์ศักดิ์ จะชาญ

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

วัน/เดือน/ปี
18 พ.ค.2565
25 พ.ค.2565
1 มิ.ย.2565
8 มิ.ย.2565
15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565
14 ก.ย.2565
21 ก.ย.2565
28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบโรงเรียน
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การปฏิบัติหน้าที่สภานักรเยน
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การบาเพ็ญประโยชน์
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
กิจกรรมจิตอาสา
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
กิจกรรมจิตอาสา
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
กิจกรรมจิตอาสา
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
ทบทวนการปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
มารยาทไทย
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
มารยาทไทย
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
การอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคม
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
การอยู่รว่ มกับผู้อื่นในสังคม
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี
สรุปการเรียนรู้
ครูธนพรรณ แถลงการณ์
สรุปการเรียนรู้
ครูจานุวัฒน์ สุภาษี

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมำยเหตุ

ตำรำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประจำสัปดำห์
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ ภำคเรียนที่ 1/2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
ที่
วัน/เดือน/ปี
1 18 พ.ค.2565
2 25 พ.ค.2565
3 1 มิ.ย.2565
4 8 มิ.ย.2565
5
6
7
8
9

15 มิ.ย.2565
22 มิ.ย.2565
29 มิ.ย.2565
6 ก.ค.2565
13 ก.ค.2565

11
12
13
14
15
16
17
18

20 ก.ค.2565
27 ก.ค.2565
3 ส.ค.2565
10 ส.ค.2565
17 ส.ค.2565
24 ส.ค.2565
31 ส.ค.2565
7 ก.ย.2565

19 14 ก.ย.2565
20 21 ก.ย.2565
21 28 ก.ย.2565

รำยกำรทีอ่ บรม
ครูที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ
การรับผิดชอบต่อสังคม
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ความแตกต่างระห่างจริยธรรมและ
ครูกาญจนา ขอน้อย
การทุจริต (โลก)
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
(โลก)
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นตนและ
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ประโยชน์ส่วนรวม (โลก)
ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ครูกาญจนา ขอน้อย
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก)
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
การไม่ทุจริตต่อการสอบ
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
การไม่ทุจริตต่อการเลือกตั้ง
ครูกาญจนา ขอน้อย
กิจกรรมนักเรียน
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
สัปดาห์ที่ 10 สอบกลางภาค
ความพอเพียงประสานเสียงต้านทุจริต
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
ความโปร่งใสใจสะอาดต้านทุจริต
ครูกาญจนา ขอน้อย
ตื่นรู้ต้านทุจริต
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
เรียนรู้ เท่าทันป้องกันการทุจริต
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
การเคารพสิทธิหน้าที่ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
ครูกาญจนา ขอน้อย
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อนื่
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน ครูกาญจนา ขอน้อย
การทุจริต
พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน ครูธันฐภรณ์ ธนัทจรัสโรจน์
ทุจริต
การปฏิบัติตนต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน
ครูธิปไตย รุ่งเลิศ
การวางตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
ครูกาญจนา ขอน้อย

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

