
 
 
 

 ค าสั่งโรงเรียนวัดหนัง 
   ที่       ๕๙   / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
********************************************* 

 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรการต้านทุจริตศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๒  
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติด าเนินการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ส าหรับ
ใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับใช้ในการเรียน
การสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย  ครอบคลุมทุกชั้นเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ดังนั้น    
เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนวัดหนังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.๑ นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  ครู คศ.๒  กรรมการ 

 ๑.๓ นางสาวจารุวรรณ์  กกุลนิตย์  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๑.๔ นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๑.๕ นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์  ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ  ก ากับ  ติดตาม  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 
 ๒.๑ นางสาวสารภ ี ชูนุกูลพงษ์  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางมาลี  ค าทา   ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวสิรินภา  อมรไพศาลเลิศ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๕ ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บุญรอดคุ้ม ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๒.๗ นายกวีคม  รัตนบุรม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๘ นายอนุชิต  แว่นจันลา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๙ นายณัฐชนนท์  มานะกิจ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ วางแผนด าเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตให้เป็นด้วยความเรียบร้อย 

/๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ... 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ๓.๑ ระดับชั้นปฐมวัย 
     ๓.๑.๑ นางสาวสิรินภา  อมรไพศาลเลิศ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
     ๓.๑.๒ นางสาวนพรัตน์  อุดมสุข ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๓.๑.๓ นางอารยา  จอดนอก  ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๓.๑.๔ นางสาวอนงค์ลักษณ์  พงษ์ธนู ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๓.๑.๕ นางสมจิตต์  วาสุกรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
     ๓.๑.๖ นางสาวดุษณี  เนตรทิพย์ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
     ๓.๒.๑ นางจันทิรา  กุสดิษฐ  ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
     ๓.๒.๒ นางนันทพร  แก้วกัญญาติ ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๓.๒.๓ นางบุญยิ่ง  พรมจารีย์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๓.๒.๔ นายรัฐชนนท์  มานะกิจ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
     ๓.๓.๑ นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
     ๓.๓.๒ นางขวัญตา  กาญจนปัญญาคม ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๓.๓.๓ นายอนุชิต แว่นจันลา  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
     ๓.๔.๑ นางสาวจารุวรรณ์  กกุลนิตย์ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
     ๓.๔.๒ นางสาววัลภา  จ านงค์ไว  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
     ๓.๔.๓ ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บุญรอดคุ้มครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๕ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๔ 
     ๓.๕.๑ นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์ ครู คศ.๓  ประธานกรรมการ 
     ๓.๕.๒ นางสาวอริยา  วัฒนก้านตง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
     ๓.๕.๓ นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๕ 
     ๓.๖.๑ นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
     ๓.๖.๒ นายอธิธนทัศน์  อาจะ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
     ๓.๖.๒ นายวสิษฐ์  น้อยอุดม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
     ๓.๗.๑ นางมาลี  ค าทา  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
     ๓.๗.๒ นางอารมย์  ชัยสวัสดิ์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
     ๓.๗.๓ นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้ ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๓.๗.๔ นายกวีคม  รัตนบุรม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและด าเนินงาน 

ตามนโยบายของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
/๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ... 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๔.๑ นางสาวธาดาทิพย์  รักทอง  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ ว่าที่ร.ต.หญิงแพรวนภา บุญรอดคุ้ม ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวรินทร์นภา  ตลาดเงิน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๔.๔ นายกวีคม  รัตนบุรม   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔.๕ นายอนุชิต  แว่นจันลา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๔.๖ นายณัฐชนนท์  มานะกิจ  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวสิรินภา  อมรไพศาลเลิศ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ จัดท าแบบประเมินผล  สรุปรายงานการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
       สั่ง   ณ   วันที่   ๒๒    กรกฎาคม   ๒๕๖๒ 

 

           
                                                                      (นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง 

 
 


