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คานา
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ได้จัดทำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำสำหรับใช้
ในทุกระดับกำรศึกษำ ในส่วนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้จัดทำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิช ำเพิ่มเติ ม “กำรป้ องกัน กำรทุ จริต ” ขึ้น และคณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ น ชอบ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2561 และให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำไปปรับ ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำโดยมุ่งเน้ นกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ควำมหมำยและขอบเขตของกำรกระท ำทุ จ ริ ต ในลั ก ษณะต่ ำ ง ๆ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริต ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
รวมทั้งจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
เพื่อให้กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม “ป้องกันกำรทุจริต” ไปใช้ได้
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงได้จัดทำคู่มือกำรใช้
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต ” ขึ้น เพื่อให้สถำนศึกษำใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ตำมควำมเหมำะสมและตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ คู่มือประกอบด้วยควำมเป็นมำของหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ วัตถุประสงค์ในกำร
จัดทำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เป้ำหมำยในกำรจัดทำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ สำระและผลกำรเรียนรู้ คุณภำพผู้เรียน ผลกำรเรียนรู้แ ละ
สำระกำรเรียนรู้แต่ล ะระดับชั้น แนวทำงกำรนำหลั กสู ตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ กำรกำกับติดตำม
ประเมินผล และอภิธำนศัพท์
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ คู่มือกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิช ำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต ” จะเป็นประโยชน์ต่อ สถำนศึกษำและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย หำกมีข้อเสนอแนะอื่นใดที่จะทำให้คู่มือกำรใช้หลักสูตรเล่มนี้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โปรดแจ้ ง ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต แห่ งชำติ และส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทรำบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต” ทุกท่ำนไว้ ณ โอกำสนี้
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-------------------------------------------1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ปัจจุบัน ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่ำเป็นปัญหำใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหำนี้ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหมดไป อีกทั้งยังทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้น
อย่ ำงต่อเนื่ อ ง แม้ว่ำประเทศไทยจะก้ำวเข้ำสู่ ควำมทั นสมัย มีร ะบบกำรบริห ำรรำชกำรสมั ย ใหม่
มี ก ำรรณรงค์ จ ำกองค์ ก รของรั ฐ หรือ องค์ ก รอิ ส ระต่ ำง ๆ ที่ เห็ น พ้ อ งกั น ว่ ำ กำรทุ จริ ต คอร์รัป ชั น
เป็นปัญหำที่นำไปสู่ควำมยำกจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง สำหรับ
ประเทศไทยนั้น เป็นที่ทรำบกันทั่วไปว่ำปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำสำคัญลำดับต้น ๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นมำช้ำนำนจนฝังรำกลึก และ
พบเกือบทุกกลุ่มอำชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมำอย่ำงยำวนำน หรือกล่ำวได้ว่ำ
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สำเหตุของปัญหำที่พบ คือ กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมำตั้งแต่
สมัยดั้งเดิม ยังคงมีอิทธิพลต่อควำมคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้ำงมำก ฉะนั้น พฤติกรรมกำรปฏิบัติ
ของข้ำรำชกำรจึงไม่สอดคล้องกับแนวควำมคิดของกำรเป็นข้ำรำชกำรสมัยใหม่ กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง
ของข้ำรำชกำรด้วยควำมไม่รู้ห รือด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรำกฏอยู่ค่อนข้ำงมำก นอกจำกนี้
กำรทุจริตคอร์รัปชันของข้ำรำชกำรอยู่ที่ตัวข้ำรำชกำร ปัญหำที่เกิดจำกควำมคิด ควำมไม่มีประสิทธิภำพ
ของตัวระบบ และปัญหำของตัวข้ำรำชกำรไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของรำยได้ สวัสดิกำร จริยธรรมในกำรทำงำน
ควำมคำดหวังและโอกำสในชีวิตของตัวข้ำรำชกำร กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นสำเหตุที่สำคัญที่สุด
ประกำรหนึ่งของกำรเกิด ทุจริตคอร์รัปชันในวงรำชกำร อันนำไปสู่กำรสูญเสียเงินรำยได้ของรัฐบำล
ควำมไม่เสมอภำคในกำรให้บริกำรของข้ำรำฃกำรแก่ผู้ มำติดต่อ ประชำชนผู้เสียภำษีไม่ได้รับบริกำร
ที่มีคุณภำพ
จำกกำรวัดดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 2557
และปี 2558 ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน
กำรประเมิ น 35 คะแนน และในปี 2560 ประเทศไทยได้ ค ะแนนกำรประเมิ น 37 คะแนน
ซึ่งแสดงให้ เห็ น ว่ำ ประเทศไทยยังมี ก ำรทุ จริต คอร์รัป ชัน อยู่ ในระดั บสู ง ซึ่งสมควรได้ รับ กำรแก้ไข
อย่ำงเร่งด่วน ดังนั้น คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (คณะกรรมกำร ป.ป.ช.)
จึงได้หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวมำโดยตลอด เริ่มตั้งแต่กำรกำหนดยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้ องกั น และปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) และได้รับ กำรถ่ำยทอด
สู่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2555) และ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2551 นำยกรัฐมนตรีได้สั่งกำรให้หน่วยงำนภำครัฐจัดทำแผนยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี ให้ ส อดคล้ องกับ ยุทธศำสตร์ว่ำด้ว ยกำรป้อ งกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตภำครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2555) นอกจำกนั้น ยังมีกลไกที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. แต่งตั้งในรูป
คณะอนุกรรมกำรเพื่อนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ
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ในภำคส่วนต่ำง ๆ อำทิ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม เป็นต้น เนื่องจำกตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือและสนับสนุนจำกภำคีทุกภำคส่วน จำกนั้น คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดทำ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ต่อเนื่อง
เพื่ อ เป็ น กรอบให้ ทุ ก ภำคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ องแปลงยุ ท ธศำสตร์ แนวทำง และมำตรกำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตไปสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง โดยในส่วนของภำครัฐนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558 เห็นชอบให้แปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยให้
กำหนดไว้ในแผนปฏิบั ติรำชกำร 4 ปี และแผนปฏิบัติร ำชกำรประจำปี รวมถึง กำรสนับ สนุนของ
กระทรวงมหำดไทย โดยสั่งกำรให้มีกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนขึ้น ในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบำท
ในกำรนำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560)
ไปสู่กำรปฏิบัติระดับจังหวัดในลักษณะบูรณำกำรในช่วงระยะเวลำของกำรใช้ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ทุกภำคส่วนของสังคมไทย
ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ภั ย คุ ก คำมของปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต ที่ ฝั ง รำกลึ ก อย่ ำ งยำวนำน มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง
ทำงกำรเมืองที่สำคัญส่งผลให้รัฐบำลที่เข้ำมำบริหำรประเทศต้องดำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
อย่ำงเร่งด่วน ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ นอกจำกนี้ สำนักงำน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมำย
จำกรั ฐ บำลให้ เ ป็ น หน่ ว ยงำนเจ้ ำ ภำพหลั ก ในกำรจั ด ท ำแผนงบประมำณลั ก ษณะบู ร ณำกำร
เรื่อง กำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริ ต และประพฤติมิชอบ แผนงบประมำณดั งกล่ำว จึงเป็นหนึ่ง
ในกลไกสำคัญของกำรบูรณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศไทย
จนเมื่อวัน ที่ 28 มิถุนำยน 2559 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. มีมติ เห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 และให้ ปรับระยะเวลำของ
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 เป็นปี พ.ศ. 2560 – 2564
โดยยุ ทธศำสตร์ช ำติว่ำด้ว ยกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต มีควำมสอดคล้ องกับเป้ำหมำย
ของแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
ที่สำคัญจะตอบสนองกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตด้วยองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตที่ทันสมัย แผนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำร เรื่องกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบจึงได้รับกำรทบทวนเป้ำหมำยแผนงำนบูรณำกำร แนวทำง
และตัวชี้วัดของแผนงำนบูรณำกำรให้ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ว่ ำด้ วยกำรป้ องกั นและปรำบปรำมกำรทุ จริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ควำมพยำยำมบู รณำกำรกำรป้ อ งกั น ปรำบปรำมกำรทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบให้ ต่ อ เนื่ อ งและ
เป็ น ทิศทำงเดียวกัน ทั้งประเทศ เพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำน
ควำมโปร่งใส เที ยบเท่ำระดับ สำกล จ ำเป็น ต้องดำเนินกำรจัดทำแผนแม่บทบูรณำกำรกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้ กระทรวงและ
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ทุกหน่วยงำนร่วมกันกำหนดอนำคตและแก้ปัญหำกำรทุจริตของประเทศไทย ในลักษณะประสำน
เชื่อมโยงแบบเครือข่ำยที่นำไปสู่กำรบรรลุจุดมุ่งหมำยในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงบูรณำกำร
วิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของประเทศไทยว่ำด้วยกำรพัฒ นำตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมำภิบำลในสังคมไทย ว่ำด้วยกำรขำดธรรมำภิบำลในสังคมไทยทำให้มีกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญ หำสำคัญของประเทศ ในช่วง 5 ปี จึง จำเป็นที่ต้องเร่งปฏิรูป กำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
ทั้งกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภำพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรม และ
ประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง
ภู มิ ภ ำค และท้ อ งถิ่ น และวำงพื้ น ฐำนเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ำมกรอบเป้ ำหมำยอนำคตในปี 2579 ดั งนี้
1) เพื่ อให้ ภ ำครัฐมีขนำดเล็ กมีกำรบริ ห ำรจัดกำรที่ดี และได้มำตรฐำน 2) เพื่อให้ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรและให้ บ ริ ก ำรแก่ ป ระชำชนในท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
ประสิทธิผล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 3) เพื่อลดปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
4) เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอำนวยควำมสะดวกด้วยควำมรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชำชน
ตำมแนวทำงกำรพัฒนำ กำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สั งคมไทยมี วินั ย โปร่ งใส ยึ ด มั่ น ในควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต และยุ ติ ธ รรม รวมทั้ งสร้ำงควำมเข้ ม แข็ ง
เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชนและภำคประชำชน
พร้อมทั้งสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยม ต่อต้ำนกำรทุจริต ให้ดำเนินกำรโดย
1. ปลู ก ฝั ง ให้ ค นไทยไม่ โ กง ภำครั ฐ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภำคส่ ว น
มุ่งสร้ำงจิตสำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ
หลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุ กกลุ่ มในสังคม ผ่ำนกลไกครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ
สถำบันศำสนำ สื่อมวลชน และเครือข่ำยทำงสังคม ควบคู่กับกำรปลูกจิตสำนึกควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ค่ ำ นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ ง สร้ ำ งควำมตระหนั ก ถึ งภั ย ร้ ำ ยแรงของกำรทุ จ ริ ต และกำรรู้ เท่ ำ ทั น กำรทุ จ ริ ต
ของสังคมไทย โดยอำศัยกลไกทำงสังคมเป็นมำตรกำรในกำรลงโทษผู้กระทำผิด หรือผู้กระทำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
2. กำรป้องกันกำรทุจริต ภำครัฐได้ดำเนินกำร ดังนี้
1) ปฏิ รู ป กฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริห ำรพั ส ดุ แ ละกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงภำครั ฐ
ให้มีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภำพต่อกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
กำรจั ด ซื้อ จั ด จ้ ำงและกำรท ำสั ญ ญำอื่น ๆ ที่ ภ ำคเอกชนท ำสั ญ ญำกั บ รัฐ ให้ มี ก ฎหมำยห้ ำมมิ ให้
น ำงบประมำณแผ่ น ดิ น ไปใช้ ป ระชำสั ม พั น ธ์ ต นเองในเชิ ง หำเสี ย ง ไม่ ใ ห้ มี ก ำรขั ด กั น ระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมในขณะดำรงตำแหน่งที่สำมำรถใช้อำนำจรัฐได้ และ
ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ รวมทั้ง กำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐ โดยให้มีกำรกำหนดขั้นตอนกำรดำเนินงำน กระบวนกำร และแนวทำงกำรตัดสินใจ
ระยะเวลำแล้ ว เสร็จ และเอกสำรที่ ใช้ในกำรขออนุญ ำตหรืออนุมั ติจ ำกทำงรำชกำรให้ ร ะบบงำน
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ทั้งระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพำะโครงกำรที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตให้มีกำรจัดทำสัญญำ
คุณธรรม และเพิ่มบทลงโทษภำคเอกชนด้วย
2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กำรคุ้มครองพยำนในคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ รูปแบบกลไกกำรทุจริตและวิธีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต
รวมถึงแนวทำงกำรสนับสนุนกำรสร้ำงกิจกรรมกำรป้องกันกำรทุจริตของภำคประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดจนพิจำรณำรูปแบบกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ
ให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอกับกำรปฏิบัติงำนและสถำนกำรณ์กำรคลังของประเทศ
3) เร่งรัดหน่วยงำนภำครัฐให้มีกำรดำเนินงำนในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเคร่งครัด โดยติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงำนของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง
4) เสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งให้ แก่ศูน ย์ปฏิ บัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้ ส ำมำรถเป็ น หน่ วยงำนหลั กของภำครัฐในกำรเฝ้ ำระวัง ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจ ริตและ
ประพฤติมิชอบที่บูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงมีกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป็นห้วงเวลำเดียวกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และเมื่อวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่กำหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand)
กำหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำร
จัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำน
เที ย บเท่ ำสำกลผ่ ำนยุ ท ธศำสตร์ 6 ด้ ำน ได้แ ก่ 1) สร้ำงสั งคมที่ไม่ ท นต่อ กำรทุ จ ริต 2) ยกระดั บ
เจตจำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 3) สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 4) พัฒ นำระบบ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และ 6) ยกระดับ
ดัช นี ก ำรรั บ รู้ กำรทุ จ ริ ต ของประเทศไทย โดยเป้ ำประสงค์ ข องยุ ท ธศำสตร์ช ำติ ฯ ระยะที่ 3 คื อ
ประเทศไทยมีค่ำดัชนีกำรรับรู้ กำรทุจริต (CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับ
จำกทั้งภำยในและต่ำงประเทศ รวมทั้งมีก ำรกำหนดแนวทำงและกลไกในกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที สำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม รวมถึงภำคส่วนอื่นๆ ในประเทศไทยสำมำรถนำไป
ปรับใช้ในงำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยของเรำสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้
อย่ำงสง่ำงำมท่ำมกลำงกระแสโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในกำรประชุมเมื่อวันที่ 11
ตุลำคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐแปลงแนวทำงและมำตรกำรตำมยุทธศำสตร์
ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สู่กำรปฏิบัติ
โดยก ำหนดไว้ ในแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำร 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี รวมทั้ ง สนั บ สนุ น
งบประมำณตำมแผนงำนบู รณำกำรกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจ ริตและประพฤติมิช อบ ตั้งแต่
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ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
20 ปี และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ ด้วย
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญกระบวนกำรปรับสภำพสังคม
ให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมในทุกระดับช่วงวัย
(ตั้งแต่ปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษำ) เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำธำรณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกันกำรทุจริต ยึดประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน เป็นกำรดำเนินกำรผ่ำนสถำบัน หรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้ำที่ในกำร
กล่อมเกลำสังคมให้มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำธำรณะ เสียสละเพื่อส่ วนรวม และเสริมสร้ำงให้
ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ และได้กำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์
กล่ ำ วคื อ กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ปรั บ ฐำนควำมคิ ด ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ งแต่ ป ฐมวั ย ให้ ส ำมำรถแยก แยะระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำ
ทำงสั งคมเพื่ อต้ำนทุจ ริ ต กลยุ ท ธ์ที่ 3 ประยุกต์ห ลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นเครื่องมื อ
ต้ำนทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วน
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้มีคำสั่งที่ 646/2560 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร จัดทำหลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้และสื่อประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุจริต ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน จำกทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมทั้ง
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ำกองค์ ก รภำคเอกชน เพื่ อ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำหลั ก สู ต รหรื อ ชุ ด กำรเรี ย นรู้ แ ละ
สื่อประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้เรียน
นั กศึ ก ษำในทุ ก ระดับ ชั้น ทั้ งในส่ ว นของกำรศึ ก ษำระดั บ ปฐมวัย ประถมศึก ษำ มั ธ ยมศึก ษำ และ
อุ ด มศึ ก ษำ ทั้ ง ภำครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง อำชี ว ศึ ก ษำ กำรศึ ก ษำนอกระบบและกำรศึ ก ษำ
ตำมอั ธ ยำศั ย โดยแต่ ล ะระดั บ กำรศึ ก ษำจั ด ท ำหลั ก สู ต ร ดั งนี้ 1. หลั ก สู ต รกำรศึ กษำขั้น พื้ น ฐำน
(รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกันกำรทุจริต) 2. หลักสูตรอุดมศึกษำ (วัยใส ใจสะอำด “Youngster with
good heart”) 3. หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร กลุ่มทหำรและตำรวจ 4. หลักสูตรสร้ำงวิทยำกร
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และ 5. หลักสูตรโค้ชเพื่อกำรรู้คิดต้ำนทุจริต
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ในฐำนะองค์ ก รรั บ ผิ ด ชอบกำรจั ด
กำรศึกษำให้ แก่ ผู้เรีย นตั้งแต่ ระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จึงได้จัดทำรำยวิช ำเพิ่มเติม
“กำรป้องกันกำรทุจริต” ประกอบด้วยเนื้อหำ 4 หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่ 1) กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม 2) ควำมละอำยและควำมไม่ ท นต่ อ กำรทุ จ ริ ต
3) STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และ 4) พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง 4 หน่วยนี้
จะจั ด ท ำเป็ น แผนกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น ปฐมวั ย จนถึ ง ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 6 เพื่ อ ให้
สถำนศึกษำทุกแห่งนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน
กำรทุจริตให้แก่ ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรสร้ำงพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้ แก่ประเทศชำติ
ปัญหำกำรทุจริต คอร์รัป ชัน ลดลง และดัช นี กำรรับรู้กำรทุจริต ของประเทศไทย มีค่ำคะแนนสูงขึ้น
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บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) และน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิช ำเพิ่มเติมกำรป้องกันกำรทุจริต
เสนอต่ อ คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เพื่ อ น ำเสนอต่ อ คณะรัฐ มนตรี ให้ ค วำมเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 22
พฤษภำคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบหลักกำรเกี่ยวกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education)
และให้ ห น่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ งน ำหลั ก สู ต รดั ง กล่ ำ วไปพิ จ ำรณำปรั บ ใช้ กั บ กลุ่ ม เป้ ำ หมำย ทั้ ง นี้
ให้หน่วยงำนที่ต้องนำหลักสูตรไปดำเนินกำรรับควำมเห็นของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำน ก.พ.
ส ำนั ก งำนคณ ะกรรมกำรพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชำติ และฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร
คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒ นำกำรศึกษำไปพิจำรณำดำเนิน กำรต่อไป โดยให้ ประสำนงำนกับ
สำนั กงำน ป.ป.ช. อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กำรดำเนินกำรดั งกล่ ำวบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้
ส ำหรั บ ภำระงบประมำณที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ร องรั บ ไว้
ให้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำปรับ แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ไปดำเนินกำรในโอกำสแรกก่อน สำหรับปีงบประมำณต่อ ๆ ไป
ให้จั ดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสมต่อไป ตำมควำมเห็นของสำนักงบประมำณ
2. ให้ กระทรวงกลำโหม กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำน ก.พ.
สำนั กงำนตำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหำรือร่วมกับสำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อพิจำรณำ
น ำหลักสู ตรนี้ ไปปรับ ใช้ในโครงกำรฝึ กอบรมหลั กสูตรข้ำรำชกำร บุคลำกรภำครัฐ หรือพนักงำน
รัฐวิสำหกิจที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจำรณำกำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของหลักสูตรโค้ชให้มีควำมชัดเจน
โดยให้หมำยควำมรวมถึงบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ครู อำจำรย์ หรือผู้ที่ทำหน้ำที่เป็นผู้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ทั้ งในหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน และหลั ก สู ต รอุ ด มศึ ก ษำด้ ว ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกร
ทำงกำรศึ ก ษำที่ เข้ ำรั บ กำรอบรมหลั ก สู ต รดั งกล่ ำวสำมำรถน ำไปใช้ ในกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ห รื อ
ช่วยในกำรจัดกำรเรียนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ ให้กระทรวงศึกษำธิกำร
เร่งดำเนินกำรและรำยงำนผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินโครงกำรดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรนโยบำยและ
พัฒนำกำรศึกษำทรำบเป็นระยะๆ ด้วย
3. ให้กระทรวงศึกษำธิกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ตำรำเรียน ครู อำจำรย์
รำยละเอียดหลักสูตร เพื่อนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education หลักสูตร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหลักสูตรอุดมศึกษำ) ไปปรับใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ ในกำรจัดกำรเรีย นกำรสอนหลั กสูตรดังกล่ำวให้มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ ควำมหมำยและขอบเขตของกำรกระทำทุจริตในลักษณะต่ำง ๆ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด จำกกำรทุ จ ริ ต ควำมส ำคั ญ ของกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริ ต รวมทั้ ง จั ด ให้ มี
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
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2. วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2.1 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำและครู มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education)
2.2 เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti –
Corruption Education) ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.3 เพื่อให้ครูสำมำรถนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education)
ไปใช้ในกำรจั ดกำรเรี ย นรู้ให้ กับ ผู้ เรีย นตั้ งแต่ ระดั บ ชั้ น ปฐมวัย จนถึงชั้น มั ธยมศึก ษำปี ที่ ๖ ซึ่งเป็ น
กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันกำรทุจริตให้แก่ผู้เรียน
3. เป้าหมายในการจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3.1 ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำและครู ทุ ก คน มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education)
3.2 ผู้บริหำรทุกคนสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
(Anti – Corruption Education) ในสถำนศึกษำได้อย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
3.3 ครูผู้ ส อนตั้งแต่ระดับ ชั้น ปฐมวัยจนถึงชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๖ ทุกคนนำหลักสู ต ร
ต้ ำนทุ จ ริ ต ศึ ก ษำ (Anti – Corruption Education) ไปใช้ เป็ น แนวทำงในกำรจั ด กำรเรีย นรู้ เพื่ อ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ผู้เรียน
4. เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education) รำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกัน
กำรทุจริต” ประกอบด้วย ๔ หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่ ๑) กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต ๔) พลเมืองกับ ควำมรับผิดชอบต่อสั งคมที่สถำนศึกษำจัดให้ กับ ผู้เรียนเพื่อปลูกฝั งและ
ป้ องกัน กำรทุจ ริต ไม่ให้ เกิดขึ้น โดยเริ่มปลู กฝั ง ผู้ เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๖
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะ กระบวนกำร มีสมรรถนะที่สำคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ดังนั้นสิ่งทีผ่ ู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวม ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบคิ ด ฐำนสิ บ ระบบคิ ด ฐำนสอง ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ ส่ วนรวม กำรคิดแยกแยะ กำรขัดกัน ระหว่ำงผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวมในชุ ม ชน สั งคม ประเทศชำติ แ ละโลก ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำงจริ ย ธรรมและกำรทุ จ ริ ต
ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ควำมหมำยของควำมละอำย ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
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หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ ๓ STRONG : จิ ต พอเพี ย งต้ า นทุ จ ริ ต ผู้ เรี ย นเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
S (Sufficient) : ความพอเพียง หมำยถึง ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง มำประยุกต์เป็น หลักในกำรทำงำน กำรดำรงชีวิต กำรพัฒ นำตนเองและส่วนรวม รวมถึง
กำรป้ องกั น กำรทุ จ ริต อย่ ำงยั่ งยื น ควำมพอเพี ย งต่อ สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของมนุ ษย์ แม้ ว่ำจะแตกต่ำงกั น
ตำมพื้ น ฐำน แต่ ก ำรตั ด สิ น ใจว่ ำ ควำมพอเพี ย งของตนเองต้ อ งตั้ งอยู่ บ นควำมมี เหตุ มี ผ ล รวมทั้ ง
ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่ว นรวม ควำมพอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทำ
กำรทุจริต ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและปลุกให้ตื่นรู้
T (Transparent) : ความโปร่ ง ใส หมำยถึ ง ผู้ เรี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนบนฐำนของ
ควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ จึ งต้ อ งมี แ ละปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก ปฏิ บั ติ ระเบี ย บ ข้ อ ปฏิ บั ติ กฎหมำย
ควำมโปร่งใส ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจและปลุกให้ตื่นรู้
R (Realize) : ความตื่ น รู้ หมำยถึ ง ผู้ เรี ย นมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจและตระหนั ก รู้
ถึงรำกเหง้ำของปั ญ หำ และภั ยร้ำยแรงของกำรทุ จริตประพฤติมิช อบภำยในชุมชน และประเทศ
ควำมตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็ นสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยำเฝ้ำระวังและ
ไม่ ยิ น ยอมต่ อ กำรทุ จ ริ ต ในที่ สุ ด ซึ่ ง ต้ อ งให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ ก ำรทุ จ ริ ต
ที่เกิดขึ้น ควำมร้ำยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมำยถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองและ
ส่ ว นรวมให้ มี ควำมเจริ ญ ก้ำวหน้ ำอย่ ำงยั่งยื น บนฐำนควำมโปร่งใส ควำมพอเพี ย งและร่ว มสร้ำง
วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่ำงไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นดังกล่ำว
N (Knowledge) : ความรู้ หมำยถึ ง ผู้ เรี ย นต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ สำมำรถ
นำควำมรู้ไปใช้วิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินได้อย่ำงถ่องแท้ ในเรื่องสถำนกำรณ์กำรทุจริต ผลกระทบ
ที่ มี ต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม ควำมพอเพี ย งต้ ำ นทุ จ ริ ต กำรแยกแยะผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ที่ มี ค วำมส ำคั ญ ยิ่ งต่ อ กำรลดกำรทุ จ ริต ในระยะยำว รวมทั้ งควำมละอำย
ไม่กล้ำทำทุจริต และควำมไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต
G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมำยถึง ผู้เรียนมีควำมเอื้ออำทร มีเมตตำ มีน้ำใจ
ต่อกัน บนฐำนของจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ไม่เอื้อต่อกำรรับหรือกำรให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ
หน้ ำที่ของพลเมือง ควำมรั บ ผิ ดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สั งคม ประเทศชำติ และโลก
กำรเคำรพสิ ท ธิห น้ ำที่ข องตนเองและผู้ อื่น กำรปฏิ บั ติต นตำมระเบี ยบ กฎ กติกำ กฎหมำย และ
กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 9
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5. สาระและผลการเรียนรู้
สาระที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.๑ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บ กำรแยกแยะระหว่ ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนั กและเห็ นควำมสำคัญ ในกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
สาระที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๒.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำย และไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๓ ตระหนักและมีควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
สาระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
๓.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓.๓ ตระหนั ก และเห็ น ควำมส ำคั ญ ของ STRONG และมี จิ ต พอเพี ย งในกำรต่ อ ต้ ำ น
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
สาระที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๔.๑ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๒ ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๓ ตระหนั ก และเห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละมี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 10
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6. คุณภาพผู้เรียน
จบระดับชั้นปฐมวัย
 รู้และเข้ำใจ ควำมหมำยของของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ควำมโปร่งใส
ควำมตื่นรู้ มุ่งไปข้ำงหน้ำ ควำมเอื้ออำทร ควำมพอเพียง กำรแบ่งปัน ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต ระบบคิดฐำนสองและระบบคิดฐำนสิบ
 รู้และเข้ำใจ กำรแบ่งปัน กำรจัดเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวมให้เป็น
ระเบียบ กำรเข้ำแถว กำรแต่งกำยด้วยตนเอง กำรรับประทำน กำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดขณะแปรงฟัน
กำรใช้ห้องน้ำอย่ำงถูกวิธี กำรใช้กระดำษอย่ำงประหยัด รู้จักกำรทิ้งขยะให้ถูกประเภทและถูกที่
 แยกแยะวิธีกำรใช้ และกำรเก็บของเล่น ระหว่ำงของใช้ส่วนตนและส่วนรวม
 ปฏิบัติตนเกี่ยวกับ กำรแบ่งปัน กำรเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ ส่วนตนและส่วนรวม
ให้เป็นระเบียบ เข้ำแถวโดยไม่แซงคิวผู้อื่น แต่งกำยถูกต้องเหมำะสมตำมกำลเทศะและสถำนกำรณ์
 ปฏิบัติตนในกำรใช้น้ำอย่ำงประหยัดขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้ำอย่ำงถูกวิธี ใช้กระดำษ
๒ หน้ำ รับประทำนอำหำรให้หมดจำน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสอง โดยบอกได้ว่ำถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 เกิดควำมละอำยและควำมไม่ทนในกำรนำของเล่นของผู้อื่นมำเป็นของตน โดยไม่ได้รับ
อนุญำตและไม่เก็บของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม กำรรับประทำนอำหำรไม่หมดจำน เข้ำแถว
โดยแซงคิวผู้อื่น กำรแต่งกำยไม่ถูกต้องตำมกำลเทศะ ไม่ประหยัดน้ำขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้ำไม่ถูกวิธี
ใช้กระดำษอย่ำงไม่ประหยัด รวมทั้งไม่รับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 ตระหนั กและเห็ น ควำมส ำคั ญ ของควำมมี วินั ย ในกำรเล่ น ของเล่ น กำรใช้ ข องใช้
ส่ วนตนและส่ ว นรวม กำรรัก ษำควำมสะอำดของห้ องเรียน และมี ควำมรับผิ ด ชอบในกำรทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำยจนสำเร็จ ไม่ลอกหรือนำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นผลงำนของตนเอง
 เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกั บควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 รู้ และเข้ ำใจควำมหมำยของใช้ ส่ ว นตนและของใช้ส่ ว นรวม สถำนที่ ส่ ว นตนและ
สถำนที่ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐำนสองและระบบคิดฐำนสิบ
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และควำมรับผิดชอบ
 จ ำแนกของใช้ส่ ว นตนและของใช้ ส่ ว นรวม สถำนที่ ส่ ว นตนและสถำนที่ ส่ ว นรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสอง โดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ
ไม่ได้ เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม มำใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวัน
 ปฏิบัติตนในกำรเข้ำแถว กำรทำเวรภำยในห้องเรียน กำรเลือกหัวหน้ำห้อง กำรทำ
ควำมสะอำดห้องเรียน กำรวำงรองเท้ำ กำรประดิษฐ์สิ่งของจำกเศษวัสดุอย่ำงเหมำะสมและถูกต้อง
 ปฏิบัติตนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในกำรเข้ำแถว กำรทำเวรภำยในห้ องเรียน กำรเลื อกหั ว หน้ ำห้ อง กำรท ำควำมสะอำดห้ องเรีย น
กำรวำงรองเท้ำ
 ตระหนั กและเห็ นควำมส ำคัญ ของกำรไม่ ทุ จริต ในกำรเข้ำแถว กำรทำเวรภำยใน
ห้องเรียน กำรเลือกหัวหน้ำห้อง
 เห็นควำมสำคัญของควำมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมำยทั้งภำยในห้องเรียนและ
ในบ้ำน
 เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกั บควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง
 รู้และเข้ำใจกฎ ระเบียบ กติกำของโรงเรียน และเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบในโรงเรียน
 แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม สถำนที่ส่วนตนและสถำนที่ส่วนรวมภำยในโรงเรียน
 ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ กติกำของโรงเรียน
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสองโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ
ไม่ได้ เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม และนำไปใช้ในโรงเรียนและในชีวิตประจำวัน
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต เกี่ยวกับ
กำรใช้น้ำ – ไฟฟ้ำ กำรทิ้งขยะ กำรรับประทำนอำหำร และกำรเลือกตั้งประธำนนักเรียน
 เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกั บควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของกำรขัดกันหรือขัดแย้งกันภำยในห้องเรียนและโรงเรียน
 รู้และเข้ำใจกฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม สิทธิ หน้ำที่ และกำรใช้สถำนที่
ส่วนตนและส่วนรวมภำยในหมู่บ้ำน
 ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม และกำรใช้สถำนที่ส่วนตน
และส่วนรวมภำยในหมู่บ้ำน
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตำมสิทธิ หน้ำที่ที่ได้รับในหมู่บ้ำน
 ปฏิบั ติตนเป็ น ผู้ ล ะอำยและไม่ท นต่อกำรทุ จริตในกำรเลื อกตั้งผู้ ใหญ่ บ้ำน กำรท ำ
ควำมสะอำดหมู่ บ้ ำ น กำรใช้ ถ นน กำรทิ้ ง ขยะ กำรใช้ ท ำงสำธำรณะ กำรใช้ พื้ น ที่ ส ำธำรณะ
กำรประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำน และกำรใช้ไฟสำธำรณะในหมู่บ้ำน
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสองโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ
ไม่ได้ เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม และนำไปใช้ในหมู่บ้ำนและในชีวิตประจำวัน
 มีเจตคติที่ดีในกำรปฏิ บัติตนเป็น ผู้ ล ะอำยและไม่ ทนต่ อกำรทุ จริต ในกำรเลื อกตั้ ง
ผู้ใหญ่บ้ำน กำรทำควำมสะอำดภำยในหมู่บ้ำน กำรใช้ถนน และกำรทิ้งขยะในหมู่บ้ำน
 เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของจริยธรรมและกำรทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
 รู้และเข้ำใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับชุมชน
 แสดงควำมคิ ด เห็ น และเสนอวิ ธี ก ำรแก้ ไ ขผลกระทบจำกกำรขั ด กั น ระหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
 ปฏิบัติตำมระบบคิดฐำนสองโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม และนำไปใช้ในชุมชนและในชีวิตประจำวัน
 ปฏิบัติตนตำมสิทธิ หน้ำที่ กฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ ล ะอำยและไม่ ท นต่ อ กำรทุ จ ริ ต ในกำรทิ้ ง ขยะไม่ เป็ น ที่ และ
กำรละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับกำรใช้สถำนที่ในชุมชน
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
 เห็นผลกระทบที่เกิดจำกกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชน
 เห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกั บควำมพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 15

15

จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
 รู้แ ละเข้ำใจผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม สำเหตุ และรูป แบบ
กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในโรงเรียน
 รู้และเข้ำใจรูปแบบของกำรทุจริต ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
ในสังคมปัจจุบัน
 ปฏิบัติตนตำมสิทธิ หน้ำที่ กฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม ในกำรใช้รถใช้ถนน
ในที่สำธำรณะ กำรใช้ห้องสมุดประชำชน กำรจอดรถในที่สำธำรณะ กำรใช้สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,
ประปำ) และกำรใช้ศำลำประชำคม
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสองโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม นำไปใช้ในสังคม และในชีวิตประจำวัน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตในกำรจอดรถไม่เป็นที่ กำรตั้ง
แผงขำยของบนทำงเท้ำ กำรเสียภำษี กำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกำรใช้
สิทธิ์เลือกตั้ง
 ตระหนั กและเห็ นควำมส ำคั ญ ในกำรต่ อต้ำนกำรทุ จริต และเห็ น ควำมส ำคัญ ของ
กำรปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ ควำมพอเพี ย ง มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
มีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 16

กำรขัดกัน
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 รู้ แ ละเข้ ำ ใจควำมหมำยของค ำว่ำ พลเมื อ ง ประชำชน ประชำกร รำษฎร และ

 รู้แ ละเข้ ำใจถึ ง ผลกระทบที่ เกิ ดจำกกำรขั ดกั น ระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมระดับประเทศ
 รู้และเข้ำใจสำเหตุและรูป แบบของกำรเกิดผลประโยชน์ ทับ ซ้อน ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
 ปฏิบัติตนตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อมและกฎหมำยกำรรักษำควำมสะอำด
 ปฏิบัติตนตำมระบบคิดฐำนสองโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 ปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต ในกำรใช้
พื้นที่สำธำรณะ กำรอนุรักษ์แหล่งน้ำ กำรเสียภำษี กำรเลือกตั้ง และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เห็นควำมสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 17
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวมควำมสั ม พั น ธ์ร ะหว่ ำงกำรขั ด กัน ของประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม และ
พลเมืองศึกษำ
 รู้และเข้ำใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้ำนอิสรภำพ กำรพึ่งพำตนเอง ควำมเท่ำเทียมกัน
กำรยอมรั บ ควำมแตกต่ ำ งของควำมเป็ น พลเมื อ ง กำรเคำรพสิ ท ธิ ผู้ อื่ น กำรรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ระบบประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วม
 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ด้ ำ นอิ ส รภำพ กำรพึ่ ง พำตนเอง ควำมเท่ ำ เที ย มกั น
กำรยอมรั บ ควำมแตกต่ ำ งของควำมเป็ น พลเมื อ ง กำรเคำรพสิ ท ธิ ผู้ อื่ น กำรรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม
ระบบประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
 นำระบบคิดฐำนสองมำปฏิบัติโดยบอกได้ว่ำ สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมำะสมหรือไม่เหมำะสม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประเทศชำติ
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มคี วำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตในชุมชน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมพอเพียง ควำมโปร่งใส ควำมตื่นรู้ กำรมุ่งไปข้ำงหน้ำ ควำมรู้
ควำมเอื้ออำทรบนพื้นฐำนกำรไม่ทุจริต
 เห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 18
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
 รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าทีข่ องพลเมืองทีม่ ีในโรงเรียน
 รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ในระดับอาเซียน
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการ
ทําน้ํายาล้างจาน การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การทําปุ๋ยชีวภาพ การให้บริการ Home stay
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมต่อชุมชน สังคม
และสํานึกในการเป็นพลเมืองดีต่อประเทศ
 ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ ล ะอายและไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ในการใช้ น้ํ า ไฟฟ้ า การทิ้ ง ขยะ
การรับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน
 นําระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
 ตระหนั ก และเห็ น ความสํ า คั ญ ของการเป็ น พลเมื องดี ใ นการต่ อ ต้ า นและป้ อ งกั น
การทุจริตที่จะส่งผลเสียต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน
 เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 19
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 รู้และเข้ำใจกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อประเทศในระดับสังคมโลก
 รู้และเข้ำใจใช้จริยธรรมในกำรแก้ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
 รู้และเข้ำใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอำเซียน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตในประเทศและโลก
 ดำเนินงำนบริษัทสร้ำงกำรดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
 มีเจตคติที่ดีและเห็นควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก
ในกำรต่อต้านการทุจริต
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 20
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 รู้และเข้ำใจกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบ
คิดฐำนสอง และระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และสังคมโลก
 รู้และเข้ำใจกฎหมำย ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ นักเรียน ครู และประมวล
กฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (1) โดยทุจริต และควำมพอเพียง
 รู้และเข้ำใจกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหำ
ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อสังคมและกำรพัฒนำประเทศ
 รู้และเข้ำใจสิทธิและหน้ำที่ ที่มีต่อสังคม ควำมโปร่งใส ควำมตื่นรู้ กำรมุ่งไปข้ำงหน้ำ
และควำมเอื้ออำทร
 รู้และเข้ำใจแนวทำงกำรสร้ำงเสริมสำนึกควำมเป็นพลเมือง กรณีศึกษำประเทศไทย
 รู้ แ ละเข้ ำ ใจปั ญ หำ อุ ป สรรค และปั จ จั ย สู่ ค วำมส ำเร็ จ ในกำรสร้ ำ งเสริ ม ส ำนึ ก
ควำมเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยำวชน
 รู้และเข้ำใจแนวทำงในกำรพัฒ นำรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงสำนึกควำมเป็น
พลเมืองแก่เด็กและเยำวชน
 รู้และเข้ำใจผลกระทบที่เกิดจำกควำมไม่ละอำยและกำรเพิกเฉยต่อกำรทุจริต และ
มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
 ร่วมกำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญ หำและวิธีกำรปฏิบัติ ตนเป็นผู้ มีควำมละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
 ใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริตในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรทำภำพยนตร์สั้น
 ปฏิบัติตนตำมระเบียบ กฎ กติกำ และกฎหมำย ด้วยควำมรับผิดชอบตำมบทบำท หน้ำที่
ในฐำนะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลเมืองโลก
 พัฒนำรูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำงสำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยำวชน
 เห็ น ควำมส ำคั ญ ในกำรต่ อ ต้ ำนและป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต อั น จะส่ ง ผลให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น
ในสังคมได้อย่ำงสงบสุข
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
 รู้และเข้ำใจควำมหมำยของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในระดับสังคม ประเทศชำติ สังคมโลก
 รู้และเข้ำใจประมวลกฎหมำยอำญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
 แยกแยะควำมแตกต่ ำงระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ที่ส่งผลต่อประเทศในระดับอำเซียน
 รู้และเข้ำใจกระบวนกำรในกำรต่อต้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ควำมเป็นพลเมืองและ
ควำมเป็นพลโลกที่ดี
 รู้ วิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต ในสั ง คมไทยโดยยึ ด หลั ก STRONG : จิ ต พอเพี ย ง
ต้ำนทุจริต
 น ำพฤติกรรมที่เกิดจำกระบบคิดฐำนสองไปแก้ระบบคิดฐำนสิบ ที่ส่ งผลต่ อระดับ
ประเทศและสังคมโลก
 เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผลต่อสังคมและประเทศ รู้จักหน้ำที่ของตนเองและเคำรพสิทธิของผู้อื่น
 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผลต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
 มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
 น ำหลั ก STRONG : จิ ต พอเพี ย งต้ ำ นทุ จ ริ ต ไปใช้ ในกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต
ในสังคมไทย
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศไทย
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
 วิเครำะห์และแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริตระดับโลก
 ปฏิบัติตนตำมจริยธรรมที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
 วิเครำะห์ ควำมแตกต่ ำงระหว่ำงผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ที่ส่งผลต่อประเทศชำติและสังคมโลก
 รู้และเข้ำใจลักษณะของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นระหว่ำงบุคคล สังคม ประเทศชำติและสังคมโลก
 รู้และเข้ำใจระเบี ยบกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต และ พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔
 รู้และเข้ำใจปัญหำกำรทุจริต ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อ ประเทศ
ต่ำง ๆ และโลก
 นำเสนอแนวทำงแก้ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน กำรสร้ำงสำนึกควำมเป็นพลเมือง
ทีม่ ีควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต วิธีกำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
 จั ด กิ จ กรรมอำสำโดยผ่ ำนกระบวนกำร STRONG : จิ ต พอเพี ย งต้ ำนทุ จ ริต เพื่ อ
กำรพัฒนำประเทศสู่สังคมโลก
 น ำเสนอแนวทำงกำรแก้ ปั ญ หำและวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ ในกำรแก้ ไขปั ญ หำกำรทุ จ ริ ต
ในฐำนะเป็นพลเมืองดีและเป็นพลโลก
 ตระหนักและเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ
ควำมพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำธำรณะในกำรป้องกันกำรทุจริต
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ๑. บอกควำมหมำยของ ของใช้
- ควำมหมำยของ ของใช้ส่วนตน
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
และของใช้ส่วนรวม
ระหว่ำงผลประโยชน์ ๒. จำแนกของใช้ส่วนตนและ
- กำรจำแนกของใช้ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ ของใช้ส่วนรวมได้
ของใช้ส่วนรวม
ส่วนรวม
๓. ปฏิบัติตนในกำรใช้ของใช้สว่ นตน - กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ของใช้
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ และของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้อง
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
ระหว่ำงผลประโยชน์
ถูกต้อง
ส่วนตนและผลประโยชน์ ๔. ปฏิบัติตนในกำรเล่นของเล่น - กำรปฏิบัติตนในกำรเล่นของเล่น
ส่วนรวมได้
ส่วนตนและของเล่นส่วนรวมได้
ส่วนตนและของเล่นส่วนรวม
3. ตระหนักและ
ถูกต้อง
เห็นควำมสำคัญในกำร ๕. ปฏิบัติตนในกำรรับประทำน - กำรปฏิบัติตนในกำรรับประทำน
แยกแยะระหว่ำง
อำหำรได้อย่ำงถูกต้อง
อำหำร
ผลประโยชน์ส่วนตน
๖. บอกวิธีกำรปฏิบัติตนได้เหมำะสม - กำรปฏิบัติตนได้เหมำะสม
และผลประโยชน์
ในขณะเข้ำแถวหรือเดินเป็นแถว ในขณะเข้ำแถวหรือเดินเป็นแถว
ส่วนรวม
๗. แยกแยะผลดี และผลเสียของ - ผลดี และผลเสีย ของกำรเก็บของ
กำรเก็บของและไม่เก็บของที่มีต่อ และไม่เก็บของที่มีต่อตนเองและ
ตนเองและผู้อื่น
ผู้อื่น
๘. บอกผลดี ของกำรมีควำมรับผิดชอบ - ผลดี ของกำรมีควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย ในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น
๙. บอกผลเสีย ของกำรไม่มี
- ผลเสีย ของกำรไม่มีควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน
ในกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
ที่ได้รับมอบหมำยที่มีต่อตนเอง
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
และผู้อื่น
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๐. แยกแยะผลดี และผลเสีย
ของกำรมีควำมรับผิดชอบในกำร
ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๑๑. บอกควำมหมำยของกำรแบ่งปัน
แยกแยะประโยชน์ของกำรแบ่งปัน
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
๑๒. บอกควำมสำคัญของกำรแต่งกำย
ด้วยตนเอง
๑๓. แยกแยะผลดี ของกำรแต่งกำย
ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
๑๔. แยกแยะผลเสีย ของกำรแต่งกำย
ด้วยตนเองไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเอง
และผู้อื่น
๑๕. บอกวิธีกำรประหยัดน้ำ
ขณะแปรงฟัน
๑๖. บอกผลดี ของกำรประหยัดน้ำ
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
๑๗. บอกผลเสีย ของกำรไม่
ประหยัดน้ำขณะแปรงฟัน ที่ส่งผล
ต่อตนเองและส่วนรวม
๑๘. บอกวิธีกำรใช้ห้องน้ำอย่ำงถูกวิธี
๑๙. บอกผลดีของกำรใช้ห้องน้ำ
อย่ำงถูกวิธี ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๒๐. บอกผลเสีย ของกำรใช้ห้องน้ำ
ที่ไม่ถูกวิธี ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๒๑. รู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ
คิดฐำนสอง และระบบคิดฐำนสิบ
๒๒. แยกแยะระหว่ำงระบบ
คิดฐำนสอง กับระบบคิดฐำนสิบ
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สาระการเรียนรู้
- ผลดี และผลเสีย ของกำรมี
ควำมรับผิดชอบในกำรทำงำน
ที่ได้รับมอบหมำยที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่น
- ควำมหมำยของกำรแบ่งปัน
- ประโยชน์ของกำรแบ่งปันที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
- ควำมสำคัญของกำรแต่งกำย
ด้วยตนเอง
- ผลดี ของกำรแต่งกำยด้วยตนเอง
ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
- ผลเสีย ของกำรแต่งกำยด้วยตนเอง
ไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
- วิธีกำรประหยัดน้ำขณะแปรงฟัน
- ผลดี ของกำรประหยัดน้ำ
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- ผลเสีย ของกำรไม่ประหยัดน้ำ
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- วิธีกำรใช้ห้องน้ำอย่ำงถูกวิธี
- ผลดีของกำรใช้ห้องน้ำอย่ำงถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
- ผลเสีย ของกำรใช้ห้องน้ำที่ไม่ถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
- ระบบคิดฐำนสอง และระบบ
คิดฐำนสิบ
- กำรแยกแยะระหว่ำงระบบ
คิดฐำนสอง กับระบบคิดฐำนสิบ
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒.ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำย
และไม่ทนต่อกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
มีควำมละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกความหมายของความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตได้
๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเล่น
ของเล่นได้
๓. บอกวิธีในการเก็บของเล่น
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
ให้แก่บุคคลอื่นได้
๔. บอกโทษของการนาของของผู้อื่น
มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. บอกวิธีปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง
๖. มีความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
๗. บอกวิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
๘. ปฏิบัติตนในการเข้าแถว
เรียงลาดับ
๙. มีความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น
๑๐. บอกชื่อของใช้ส่วนตน วิธีการใช้
และประโยชน์ของของใช้นั้น ๆ
๑๑. ใช้ของใช้ส่วนตนได้อย่างถูกต้อง
ถูกวิธี มีความละอายและไม่แย่ง
หรือขโมยของใช้ของผู้อื่น

จานวน ๑๒ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
- วิธีการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่น

- วิธีในการเก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
ให้แก่บุคคลอื่นได้
- โทษของการนาของ ของผู้อื่น
มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- วิธีปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
- วิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
- การปฏิบัติตนในการเข้าแถว
เรียงลาดับ
- ความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น
- ของใช้ส่วนตน วิธีการใช้และ
ประโยชน์ของของใช้นั้นๆ
- การใช้ของใช้ส่วนตนได้
อย่างถูกต้องถูกวิธี
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
- การเก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่
๑๒. เก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่
อย่างเรียบร้อย มีความละอายและ อย่างเรียบร้อย
ไม่แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น - ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
๑๓. บอกประโยชน์ของการมี
- ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อการทางาน
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ที่ได้รับมอบหมายและโทษ
และโทษของ การไม่มีความรับผิดชอบ
ของการไม่มีความรับผิดชอบ
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 26

26

ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๔. มีความรับผิดชอบทางาน
ที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
โดยไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นผลงานของตนเอง
๑๕. บอกความหมายของ
การแบ่งปันได้
๑๖. มีพฤติกรรมการแบ่งปันและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
๑๗. บอกขั้นตอน และวิธีการ
แต่งกายได้
๑๘. แต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่น
มาเป็นของตน
๑๙. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคล
อื่นได้
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
๒๑. บอกข้อดี และข้อเสียของ
การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน
๒๒. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
๒๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

สาระการเรียนรู้
- ความรับผิดชอบทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ โดยไม่ลอก
หรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนเอง
- ความหมายของการแบ่งปัน
- พฤติกรรมการแบ่งปันและ
การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
- ขั้นตอน และวิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่น
มาเป็นของตน
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
- ข้อดี และข้อเสีย ของการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 27
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับ STRONG :
จิ ต พอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของ STRONG และ
มีจิตพอเพียงในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกความหมายของความพอเพียง
๒. บอกความหมายของความโปร่งใส
๓. มีพฤติกรรมความตื่นรู้
๔. บอกถึงพระราชกรณียกิจของ
ในหลวงในการพัฒนาประเทศได้
เหมาะสมกับวัย
๕. บอกถึงพฤติกรรมของ
การเอื้ออาทรกัน
๖. มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
๗. บอกวิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง แบ่งปัน และเคารพ
กติกาข้อตกลงของการรับประทาน
อาหาร
๘. อธิบายวิธีการช่วยเหลือเพื่อนได้
๙. บอกวิธีการใช้กระดาษ
อย่างประหยัดได้
๑๐. ใช้กระดาษได้อย่างประหยัด

จานวน ๙ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของความพอเพียง
- ความหมายของความโปร่งใส
- พฤติกรรมความตื่นรู้
- พระราชกรณียกิจของในหลวง
ในการพัฒนาประเทศ
- พฤติกรรมของการเอื้ออาทรกัน
- พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
- วิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง แบ่งปัน และเคารพ
กฎกติกาข้อตกลงของการรับประทาน
อาหาร
- วิธีการช่วยเหลือเพื่อน
- วิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัด
- การใช้กระดาษได้อย่างประหยัด

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 28

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมือง
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำม
หน้ำที่พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของ
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
และมีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมในกำรป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
๒. บอกวิธีการแต่งกายได้
๓. แต่งกายได้ด้วยตนเอง
๔. บอกข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน
๕. บอกประโยชน์ของการตั้งใจเรียน
๖. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและ
ไม่ควรปฏิบัติในห้องเรียน
๗. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึง
การตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
ตรงต่อเวลา
๘. มีวินัยในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียน

28

จานวน ๙ ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู้
- วิธีดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
- วิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง
- ข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน
- ประโยชน์ของการตั้งใจเรียน
- สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
ในห้องเรียน
- พฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
- วินัยในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียน
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
กำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ทกี่ ำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของของใช้
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
๒. จำแนกของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม (ภำยในบ้ำน,
ภำยในห้องเรียน)
๓. ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้
ส่วนรวมอย่ำงถูกต้อง
4. บอกควำมหมำยของสถำนที่
ส่วนตน และสถำนที่ส่วนรวมได้
5. จำแนกสถำนที่ส่วนตนและ
สถำนที่ส่วนรวมได้ (ภำยในบ้ำน,
ภำยในห้องเรียน)
6. ปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ในสถำนที่
ส่วนตน และส่วนรวม
7. บอกควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
8. จำแนกผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
(ภำยในบ้ำน, ภำยในห้องเรียน)
9. บอกควำมหมำยระบบคิดฐำนสอง
10. บอกพฤติกรรมที่แสดงออก
แบบระบบคิดฐำนสอง

สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม
- กำรจำแนกของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม (ภำยในบ้ำน,
ภำยในห้องเรียน)
- ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้
ส่วนรวมอย่ำงถูกต้อง
- ควำมหมำยของสถำนที่ส่วนตน
และส่วนรวม
- กำรจำแนกสถำนที่ส่วนตนและ
ส่วนรวมได้ (ภำยในบ้ำน, ภำยใน
ห้องเรียน)
- กำรปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ใน
สถำนทีส่ ่วนตน และส่วนรวม
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรจำแนกผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
(ภำยในบ้ำน, ภำยในห้องเรียน)
- ควำมหมำยระบบคิดฐำนสอง
- พฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบ
คิดฐำนสอง
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑1. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมแบบ
ระบบคิดฐำนสอง จำกสถำนกำรณ์
ใกล้ตัว (ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
๑2. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงระบบคิดฐำนสอง จำกสถำนกำรณ์
ใกล้ตัวได้ (ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
๑3. นำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
๑4. บอกควำมหมำยระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)ได้
๑5. บอกพฤติกรรมแบบระบบ
คิดฐำนสิบได้ (ภำยในบ้ำน,
ห้องเรียน)
๑6. คิดแยกแยะพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
๑7. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
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สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐำนสอง
จำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัว (ภำยในบ้ำน,
ห้องเรียน)
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงระบบ
คิดฐำน ๒ จำกสถำนกำรณ์ใกล้ตัว
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
- กำรนำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
- ควำมหมำยระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
- กำรคิดแยกแยะพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐำนสิบ
(ภำยในบ้ำน, ห้องเรียน)
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงออก
แบบระบบคิดฐำนสิบ (ภำยในบ้ำน,
ห้องเรียน)

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 31
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
ทุจริตได้
๒. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
“ละอำย” ได้
๓. บอกควำมหมำยของควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตได้
๔. บอกควำมหมำยของกำรบ้ำนได้
๕. ยกตัวอย่ำงกำรบ้ำนที่คุณครู
ให้ทำได้
๖. กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตในกำรทำกำรบ้ำนได้
๗. ปฎิบัติตนไม่ทุจริตในกำรทำ
กำรบ้ำน
๘. ปฎิบัติตนในกำรไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรทำกำรบ้ำน
๙. บอกควำมหมำยของกำรทำเวรได้
๑๐. บอกเหตุผลของกำรที่ต้อง
ทำเวรได้
๑๑. กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ
ตนให้เป็นผู้ละอำย และไม่ทนต่อ
กำรทุจริตในกำรทำเวร
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทำเวร
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรทำเวร
๑๔. บอกควำมหมำยของข้อสอบได้
๑๕. กำหนดแนวทำงกำรเป็น
ผู้ละอำย และไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในกำรสอบ

จานวน ๖ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของคำว่ำ ทุจริต
- ควำมหมำยของคำว่ำ “ละอำย”
- ควำมหมำยของควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
- ควำมหมำยของกำรบ้ำน
- ตัวอย่ำงกำรบ้ำนที่คุณครูให้ทำ
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในกำรทำกำรบ้ำน
- กำรปฎิบัติตนไม่ทุจริตในกำรทำ
กำรบ้ำน
- กำรปฎิบัติตนในกำรไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรทำกำรบ้ำน
- ควำมหมำยของกำรทำเวร
- เหตุผลของกำรที่ต้องทำเวร
- แนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้ละอำย และไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในกำรทำเวร
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทำเวร
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรทำเวร
- ควำมหมำยของข้อสอบ
- แนวทำงกำรเป็นผู้ละอำย และ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตในกำรสอบ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 32

ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริต
ในกำรสอบ
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรสอบ
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สาระการเรียนรู้
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริต
ในกำรสอบ
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
กำรทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในกำรสอบ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 33
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตได้
๒. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
STRONG ได้
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตในกิจกรรม
กำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตในกิจกรรม
กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
5. มีวินัยในกำรวำงรองเท้ำ
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตในกิจกรรม
กำรวำงรองเท้ำ
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต กิจกรรม
งำนประดิษฐ์

จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- ควำมหมำยของคำว่ำ STRONG
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ในกิจกรรม
กำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ในกิจกรรม
กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
- มีวินัยในกำรวำงรองเท้ำ
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ในกิจกรรม
กำรวำงรองเท้ำ
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต กิจกรรม
งำนประดิษฐ์

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 34

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำม
หน้ำที่ พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของ
ควำมรับผิดชอบได้
๒. ยกตัวอย่ำงควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่นได้
๓. บอกหลักกำรทำควำมสะอำดบ้ำนได้
๔. สำมำรถทำควำมสะอำดบ้ำนได้
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำควำมสะอำดบ้ำน
๖. บอกหลักกำรล้ำงจำนได้
๗. สำมำรถล้ำงจำนได้ดว้ ยวิธีที่ถูกต้อง
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรล้ำงจำน
๙. บอกหลักกำรพับผ้ำได้
๑๐. สำมำรถพับผ้ำได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรพับผ้ำ
๑๒. บอกหลักกำรวำงรองเท้ำ
ให้เป็นระเบียบได้
๑๓. สำมำรถวำงรองเท้ำให้เป็น
ระเบียบได้
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรวำงรองเท้ำ
๑5. บอกหลักกำรใช้อุปกรณ์ในกำร
ทำควำมสะอำดห้องเรียนได้
๑6. สำมำรถทำควำมสะอำดห้องเรียน
ได้ถูกต้อง
๑7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
๑8. บอกหลักกำรใช้ห้องน้ำที่ถกู วิธีได้
19. สำมำรถใช้ห้องน้ำได้อย่ำงถูกวิธี
๒0. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรใช้ห้องน้ำ
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จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของควำมรับผิดชอบ
- ตัวอย่ำงควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น
- หลักกำรทำควำมสะอำดบ้ำนที่ถูกต้อง
- กำรทำควำมสะอำดบ้ำนด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำควำมสะอำดบ้ำน
- หลักกำรล้ำงจำนที่ถูกต้อง
- กำรล้ำงจำนด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรล้ำงจำน
- หลักกำรพับผ้ำที่ถูกต้อง
- กำรพับผ้ำด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรพับผ้ำ
- หลักกำรวำงรองเท้ำให้เป็นระเบียบ
- กำรวำงรองเท้ำให้เป็นระเบียบ
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรวำงรองเท้ำ
- หลักกำรใช้อุปกรณ์ในกำรทำ
ควำมสะอำดห้องเรียน
- กำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรทำควำมสะอำดห้องเรียน
- หลักกำรใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธี
- กำรใช้ห้องน้ำที่ถูกวิธี
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ
ในกำรใช้ห้องน้ำ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 35
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๒1. บอกข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกัน
ในห้องเรียนของตนเอง
๒2. ปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภำยใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่ำงมีควำมสุข

สาระการเรียนรู้
- ข้อตกลงในกำรอยู่ร่วมกันใน
ห้องเรียนของตนเอง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภำยใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่ำงมีควำมสุข

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 36
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตนได้
๒. บอกควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๓. กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๔. บอกควำมหมำยของใช้ส่วนตน
ภำยในโรงเรียนได้
๕. บอกควำมหมำยของใช้ส่วนรวม
ภำยในโรงเรียนได้
๖. แยกแยะของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวมที่ใช้ในโรงเรียนได้
๗. บอกควำมหมำยของสถำนที่
ส่วนตนในโรงเรียนได้
๘. บอกควำมหมำยของสถำนที่
ส่วนรวมในโรงเรียนได้
๙. แยกแยะสถำนที่ ส่ ว นตนและ
สถำนที่ส่วนรวมในโรงเรียนได้
๑๐. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่เป็น
ระบบคิดฐำนสองในระดับโรงเรียนได้
๑๑. นำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตน
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนรวม
- กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ควำมหมำยของใช้ส่วนตนภำยใน
โรงเรียน
- ควำมหมำยของใช้ส่วนรวมภำยใน
โรงเรียน
- กำรแยกแยะของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวมที่ใช้ในโรงเรียน
- ควำมหมำยของสถำนที่ ส่ว นตน
ในโรงเรียน
- ควำมหมำยของสถำนที่ส่วนรวม
ในโรงเรียน
- กำรแยกแยะสถำนที่ส่วนตนและ
สถำนที่ส่วนรวมในโรงเรียน
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่เป็นระบบ
คิดฐำนสอง ในโรงเรียน
- กำรนำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในระดับโรงเรียน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เป็นระบบ
คิดฐำนสิบ ในโรงเรียนได้
๑๓. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลในโรงเรียนได้
๑๔. บอกควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๕. เปรียบเทียบระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียนได้

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตได้
๒. บอกวิธีปฏิบัติกิจกรรม
ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมำย
๓. บอกผลดีของกำรปฏิบัติ
กิจกรรมในโรงเรียนได้
๔. บอกผลดีในกำรปฏิบัติตน
ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
๕. บอกแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐำนสิบ
ในโรงเรียน
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลในโรงเรียน
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรเปรียบเทียบระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียน
จานวน ๖ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
- วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
ที่ได้รับมอบหมำย
- ผลดีของกำรปฏิบัติกิจกรรม
ในโรงเรียน
- ผลดีในกำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
ที่ได้รับมอบหมำย
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีควำมละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกประโยชน์ของกำรใช้น้ำ
และไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดในระดับ
โรงเรียนได้
๒. บอกวิธีกำรใช้น้ำและไฟฟ้ำ
ในระดับโรงเรียนอย่ำงประหยัด
และคุ้มค่ำได้
๓. เห็นคุณค่ำกำรใช้น้ำและไฟฟ้ำ
อย่ำงประหยัดในระดับโรงเรียน
4. บอกคุณสมบัติที่ต้องกำรในกำร
เลือกเป็นผู้นำในระดับโรงเรียนได้
5. บอกวิธีกำรคัดเลือกผู้นำ
ในระดับโรงเรียนอย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสม
6. เลือกผู้นำในระดับโรงเรียน
อย่ำงเหมำะสม
7. บอกวิธีกำรคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนได้
8. บอกวิธีกำรลดปริมำณขยะ
ในโรงเรียนได้
9. เห็นคุณค่ำและประโยชน์
ของกำรคัดแยกขยะในโรงเรียน
10. บอกวิธีกำรปฏิบัติตนในกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวันได้
อย่ำงถูกต้อง
11. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรรับประทำนอำหำร

38

จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์ของกำรใช้น้ำและ
ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัดในระดับ
โรงเรียน
- วิธีกำรใช้น้ำและไฟฟ้ำในระดับ
โรงเรียนอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ
- คุณค่ำกำรใช้น้ำและไฟฟ้ำ
อย่ำงประหยัดในระดับโรงเรียน
- คุณสมบัติที่ต้องกำรในกำรเลือก
เป็นผู้นำในระดับโรงเรียน
- วิธีกำรคัดเลือกผู้นำในระดับ
โรงเรียนอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม
- กำรเลือกผู้นำในระดับโรงเรียน
อย่ำงเหมำะสม
- วิธีกำรคัดแยกขยะในโรงเรียน
- วิธีกำรลดปริมำณขยะในโรงเรียน
- คุณค่ำและประโยชน์ของ
กำรคัดแยกขยะในโรงเรียน
- วิธีกำรปฏิบัติตนในกำร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
อย่ำงถูกต้อง
- กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรรับประทำนอำหำร
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและห็น
ควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกควำมหมำยของสิทธิและ
หน้ำที่ของพลเมืองได้
๒. บอกสิทธิของควำมเป็นพลเมืองได้
๓. บอกสิทธิในกำรศึกษำได้
4. บอกสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง
ที่ดไี ด้
5. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีได้
6. บอกประโยชน์ที่ได้รับจำก
กำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่ของ
พลเมืองที่ดี
7. อธิบำยควำมหมำยของสิทธิ
และหน้ำที่ของพลเมืองที่ดี
ในโรงเรียนได้
8. ปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่
ของตนเองและผู้อื่นได้
9. จำแนกสิทธิและหน้ำที่
ในโรงเรียนได้
10. บอกสิทธิและหน้ำที่ของตนเอง
ในโรงเรียนได้
๑1. บอกสิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
๑2. บอกควำมรับผิดชอบของตน
ที่มใี นโรงเรียน
๑3. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มี
ควำมรับผิดชอบในโรงเรียนได้
๑4. บอกควำมหมำยของกฎ
ระเบียบ กติกำของโรงเรียนได้
๑5. ปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ
กติกำ ของโรงเรียนได้
๑6. ปฏิบัติตนในกำรต่อต้ำนทุจริตได้
๑7. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรทุจริต
ภำยในโรงเรียนได้

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของสิทธิและหน้ำที่
ของพลเมือง
- สิทธิของพลเมือง
- สิทธิในกำรศึกษำ
- สิทธิและหน้ำที่ของพลเมืองที่ดี
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดี
- ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติ
ตนตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดี
- ควำมหมำยของสิทธิและหน้ำที่
ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียน
- กำรปฏิบัติตนตำมสิทธิและ
หน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
- กำรจำแนกสิทธิและหน้ำที่
ในโรงเรียน
- สิทธิและหน้ำที่ของตนเอง
ในโรงเรียน
- สิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
- ควำมรับผิดชอบของตนที่มี
ในโรงเรียน
- กำรปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มี
ควำมรับผิดชอบในโรงเรียน
- ควำมหมำยของกฎ ระเบียบ
กติกำของโรงเรียน
- กำรปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ
กติกำ ของโรงเรียน
- กำรปฏิบัติตนในกำรต่อต้ำนทุจริต
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมกำรทุจริต
ภำยในโรงเรียน
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ใ นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกวิธีกำรปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนในหมู่บ้ำนได้
๒. บอกวิธีกำรปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำนได้
๓. บอกได้ว่ำสถำนที่ใดเป็นสถำนที่
ส่วนรวม
๔. บอกควำมสำคัญของสถำนที่
ส่วนรวมได้
๕. บอกวิธีดูแลรักษำสถำนที่
ส่วนรวมได้
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ในหมู่บ้ำนได้
๗. แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์สว่ นรวมได้
๘. บอกข้อดีของกำรปฏิบัติในกำร
ใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้ำน
๙. บอกข้อเสียของกำรไม่ปฏิบัติตน
ในกำรใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้ำน
๑๐. บอกพฤติกรรมระบบ
คิดฐำนสองได้
๑๑. สำมำรถนำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้ำนได้

สาระการเรียนรู้
- กำรปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนในหมู่บ้ำน
- กำรปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้ำน
- ตัวอย่ำงสถำนที่ส่วนรวม
- ควำมสำคัญของสถำนที่ส่วนรวม
- วิธีดูแลรักษำสถำนที่ส่วนรวม
- กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ในหมู่บ้ำน
- กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ข้อดี ของกำรปฏิบัติในกำรใช้
ของส่วนรวมในหมู่บ้ำน
- ข้อเสีย ของกำรไม่ปฏิบัติตน
ในกำรใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้ำน
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสอง
- กำรนำระบบคิดฐำนสอง
ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้ำน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ระบบคิดฐำนสิบในระดับหมู่บ้ำนได้
๑๓. บอกผลเสียของพฤติกรรม
ระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับ
หมู่บ้ำนได้
๑4. สำมำรถนำควำมรู้เรื่อง
พฤติกรรม ระบบคิดฐำนสิบ
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๑5. บอกควำมหมำยของกำรขัดกัน
หรือขัดแย้งในโรงเรียนได้
๑6. แยกแยะระหว่ำงกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับระบบ
คิดฐำนสิบในระดับหมู่บ้ำน
- ผลเสีย ของพฤติกรรมระบบ
คิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับหมู่บ้ำน
- กำรนำควำมรู้ เรื่อง พฤติกรรม
ระบบคิดฐำนสิบ มำประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยของกำรขัดกันหรือ
ขัดแย้งในโรงเรียน
- กำรแยกแยะระหว่ำงกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
ต่อกำรทิ้งขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้ำน
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มคี วำมละอำย
เมื่อไม่ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง
ของหมู่บ้ำน
๓. บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
ในหมู่บ้ำนได้
๔. บอกผลดีที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
กิจกรรมในหมู่บ้ำนได้
๕. บอกแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริตระดับหมู่บ้ำนได้
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
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จานวน ๖ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
ต่อกำรทิ้งขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้ำน
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
เมื่อไม่ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง
ของหมู่บ้ำน
- กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมู่บ้ำน
- ผลดีที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
กิจกรรมในหมู่บ้ำน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีควำมละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริตระดับหมู่บ้ำน
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำย
และไม่ทนต่อกำรทุจริต
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. สำมำรถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
๒. บอกผลกระทบจำกกำรทิ้งขยะ
ไม่เลือกที่
๓. สำมำรถนำขยะไปประดิษฐ์
ของเล่นได้
๔. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
เลือกตั้งได้
๕. บอกขั้นตอนกำรเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้ำนได้
๖. บอกบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้ใหญ่บ้ำนได้
๗. บอกควำมสำคัญในกำรทำ
ควำมสะอำดในหมู่บ้ำนได้
๘. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำ
ควำมสะอำดในหมู่บ้ำนได้
๙. บอกประโยชน์ของกำรทำ
ควำมสะอำดในหมู่บ้ำนได้
๑๐. บอกแนวทำงในกำรใช้ถนน
อย่ำงปลอดภัยในหมู่บ้ำนได้
๑๑. บอกวิธีดูแลรักษำถนน
ในหมู่บ้ำนได้

จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
- ผลกระทบจำกกำรทิ้งขยะ
ไม่เลือกที่
- กำรนำขยะไปประดิษฐ์ของเล่น
- ควำมหมำยของคำว่ำเลือกตั้ง
- ขั้นตอนกำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำน
- บทบำทหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำน
- ควำมสำคัญในกำรทำควำมสะอำด
ในหมู่บ้ำน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำควำมสะอำด
ในหมู่บ้ำน
- ประโยชน์ของกำรทำควำมสะอำด
ในหมู่บ้ำน
- แนวทำงในกำรใช้ถนน
อย่ำงปลอดภัยในหมู่บ้ำน
- วิธีดูแลรักษำถนนในหมู่บ้ำน
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกสิทธิทมี่ ีต่อตนเองและผู้อื่น
ในหมู่บ้ำนได้
๒. บอกควำมหมำยของทำง
สำธำรณะ และพื้นที่สำธำรณะได้
๓. อภิปรำยสิทธิที่จะได้รับในกำร
ใช้ทำงสำธำรณะและพื้นที่
สำธำรณะได้
๔. บอกสิทธิที่ได้รับจำก
ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำนได้
๕. บอกสิทธิที่ได้รับจำกกำรใช้
ไฟสำธำรณะได้
๖. บอกสิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้ำนในกำรร่วมกิจกรรม
ในหมู่บ้ำนได้
๗. บอกสิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติต่อ
หมู่บ้ำนในกำรให้ควำมช่วยเหลือได้
๘. บอกสิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้ำนในด้ำนจิตสำธำรณะได้
๙. บอกสิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้ำนในกำรดูแลรักษำ
สำธำรณะสมบัติได้
๑๐. บอกควำมหมำยของ กฎ กติกำ
และระเบียบในสถำนที่สำธำรณะได้
๑๑. ปฏิบัติตนตำม กฎ กติกำ
และระเบียบในสถำนที่สำธำรณะได้
๑๒. บอกวิธีกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
ในหมู่บ้ำนได้
๑๓. บอกควำมหมำยของ
กำรทุจริตได้
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จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- สิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ในหมู่บ้ำน
- ควำมหมำยของทำงสำธำรณะ
และพื้นที่สำธำรณะ
- สิทธิที่จะได้รับในกำรใช้
ทำงสำธำรณะและพื้นที่สำธำรณะ
- สิทธิที่ได้รับจำกประชำสัมพันธ์
หมู่บ้ำน
- สิทธิที่ได้รับจำกกำรใช้ไฟ
สำธำรณะ
- สิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติต่อหมู่บ้ำน
ในกำรร่วมกิจกรรมหมู่บ้ำน
- สิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติต่อหมู่บ้ำน
ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
- สิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติต่อหมู่บ้ำน
ในด้ำนจิตสำธำรณะ
- สิทธิหน้ำที่ทตี่ ้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้ำนในกำรดูแลรักษำ
สำธำรณะสมบัติ
- ควำมหมำยของ กฎ กติกำ และ
ระเบียบในสถำนที่สำธำรณะ
- กำรปฏิบัติตนตำม กฎ กติกำ
และระเบียบในสถำนที่สำธำรณะ
- วิธีกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหมู่บ้ำน
- ควำมหมำยของกำรทุจริต
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรีย นรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. คิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในชุมชนได้
๒. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนได้
๓. บอกข้อดี-ข้อเสีย ของ
ผลประโยชน์ส่วนตนได้
๔. บอกข้อดี-ข้อเสีย ของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์

สาระการเรียนรู้
- กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
- กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในชุมชน
- ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์
ส่วนตน
- ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์
ส่วนรวม
- กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์

ในระดับชุมชนได้
๗. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ในระดับชุมชนได้
๘. นำควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
คิดฐำนสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้

ในระดับชุมชน
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ในระดับชุมชน
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
คิดฐำนสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน

ส่วนตนออกจำกผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง

ส่วนตนออกจำกผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 46

46

ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. บอกผลของพฤติกรรมระบบ
คิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับชุมชนได้
๑๐. นำควำมรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
๑๑. บอกควำมหมำยของ
จริยธรรมได้
๑๒. บอกควำมหมำยของกำรทุจริตได้
๑๓. ยกตัวอย่ำงจริยธรรมและ
กำรทุจริตได้
๑๔. บอกกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้ำนได้
๑๕. บอกผลกระทบจำกกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำนได้
๑๖. บอกวิธีกำรแก้ไขกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำน
๑๗. บอกควำมหมำยของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๘. ยกตัวอย่ำงของผลประโยชน์
ทับซ้อนได้

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลในระดับชุมชน
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับระบบ
คิดฐำนสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
- ควำมหมำยของจริยธรรม
- ควำมหมำยของกำรทุจริต
- ตัวอย่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
- กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ในหมู่บ้ำน
- ผลกระทบจำกกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำน
- วิธีกำรแก้ไขกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำน
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ทับซ้อน
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกผลกระทบของกำรทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ในชุมชนได้
๒. ปฏิบัติตนในกำรทิ้งขยะให้เป็นที่
และคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะได้
๓. สำมำรถโน้มน้ำวใจให้คน
ในชุมชนทิ้งขยะให้ถูกที่และ
คัดแยกขยะได้
๔. บอกข้อตกลงในกำรใช้สถำนที่
ในชุมชนได้
๔. ปฏิบัติตนป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรใช้
สถำนที่ในชุมชนได้
๕. วิเครำะห์ถึงควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในชุมชน
เกี่ยวกับกำรละเมิดข้อตกลงในกำร
ใช้สถำนที่ในชุมชน
๖. บอกพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริตในชุมชนได้
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตในทุกรูปแบบ

จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ผลกระทบของกำรทิ้งขยะไม่เป็นที่
ในชุมชน
- กำรทิ้งขยะให้เป็นที่และคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถังขยะ
- กำรโน้มน้ำวใจให้คนในชุมชน
ทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกขยะ
- ข้อตกลงในกำรใช้สถำนที่
ในชุมชน
- กำรปฏิบัติตนป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรใช้
สถำนที่ในชุมชน
- กำรวิเครำะห์ถึงควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในชุมชน
เกี่ยวกับกำรละเมิดข้อตกลงในกำร
ใช้สถำนที่ในชุมชน
- พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตในชุมชน
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตในทุกรูปแบบ
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ๑. วิเครำะห์สถำนกำรณ์
เกี่ยวกับ STRONG : กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้อง
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต กับ STRONG ได้
๒. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
2. ปฏิบัติตนเป็น
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
๓. วิเครำะห์สถำนกำรณ์
เห็นควำมสำคัญ
กำรทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล้อง
ของกำรต่อต้ำนและ
กับ STRONG ได้
ป้องกันกำรทุจริต
๔. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
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จานวน ๖ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- สถำนกำรณ์กำรเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
STRONG ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
- สถำนกำรณ์กำรทิ้งขยะในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG

- กำรนำควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์
กำรทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๕. ระบุอำชีพของคนในชุมชนได้ - อำชีพของคนในชุมชน
๖. วิเครำะห์กำรประกอบอำชีพ - กำรประกอบอำชีพในชุมชน
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ
ที่สอดคล้องกับ STRONG
STRONG ได้
๗. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
- ควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ STRONG
ทีน่ ำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
๘. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรใช้ - สถำนกำรณ์กำรใช้พื้นที่สำธำรณะ
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ STRONG
พื้นที่สำธำรณะในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
- ควำมรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรใช้
๙. สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับ
พื้นที่สำธำรณะในชุมชนที่สอดคล้อง
ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
กับ STRONG ทีน่ ำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวัน
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
ในชุมชนได้
๒. บอกแนวทำงกำรปฏิบัติตน
ในกำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ของ
สมำชิกในชุมชนได้
๓. บอกผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติตน
ในกำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ของสมำชิก
ในชุมชนได้
๔. บอกสิทธิของตนเองในกำรใช้
ทำงสำธำรณะได้
๕. บอกหน้ำที่ของตนเองในกำรใช้
ทำงสำธำรณะได้
๖. ปฏิบัติตนในกำรใช้ทำงสำธำรณะ
โดยคำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
๗. บอกควำมหมำยของพื้นที่
สำธำรณะได้
๘. บอกสิทธิของตนเองในกำรใช้
พื้นที่สำธำรณะในชุมชนได้
๙. บอกหน้ำที่ของตนเองในกำรใช้
พื้นที่สำธำรณะในชุมชนได้
๑๐. ปฏิบัติตนในกำรใช้พื้นที่
สำธำรณะในชุมชนโดยคำนึงถึง
สิทธิและหน้ำที่ได้
๑๑. บอกควำมหมำยของ
กำรประชำสัมพันธ์ชุมชนได้
๑๒. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับ
ในกำรประชำสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๓. บอกหน้ำที่ของตนเองต่อ
กำรประชำสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๔. ปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่
ต่องำนประชำสัมพันธ์ในชุมชน

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- บทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
ในชุมชน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนในกำร
เคำรพสิทธิหน้ำที่ของสมำชิก
ในชุมชน
- ผลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติตน
ในกำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ของสมำชิก
ในชุมชน
- สิทธิของตนเองในกำรใช้
ทำงสำธำรณะ
- หน้ำที่ของตนเองในกำรใช้
ทำงสำธำรณะ
- วิธีกำรปฏิบัติตนในกำรใช้
ทำงสำธำรณะที่คำนึงถึงสิทธิ
และหน้ำที่
- ควำมหมำยของพื้นที่สำธำรณะ
- สิทธิของตนเองในกำรใช้พื้นที่
สำธำรณะในชุมชน
- หน้ำที่ของตนเองในกำรใช้พื้นที่
สำธำรณะในชุมชน
- กำรใช้พื้นที่สำธำรณะในชุมชน
ที่คำนึงถึงสิทธิและหน้ำที่
- ควำมหมำยของกำรประชำสัมพันธ์
ในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในกำร
ประชำสัมพันธ์ในชุมชน
- หน้ำที่ของตนเองต่อ
กำรประชำสัมพันธ์ในชุมชน
- กำรปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่
ต่องำนประชำสัมพันธ์ในชุมชน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๕. บอกควำมหมำยของกำรใช้
ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชนได้
๑๖. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับ
ในกำรใช้ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชนได้
๑๗. บอกหน้ำที่ของตนเองในกำร
ใช้ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชนได้
๑๘. ปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่
ในกำรใช้ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชนได้
๑๙. ให้ควำมช่วยเหลือในกิจกรรม
ของชุมชน
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ
ในกิจกรรมของชุมชน
๒๑. ปฏิบัติตนในกำรดูแล
สำธำรณะสมบัติของชุมชน
๒๒. บอกถึงข้อดีของกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมในชุมชนได้
๒๓. บอกกฎ กติกำ ระเบียบ
ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
ของตนเอง
๒๔. ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อตกลง และวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง

สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของกำรใช้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในกำรใช้
ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชน
- หน้ำที่ของตนเองในกำรใช้ไฟฟ้ำ
สำธำรณะในชุมชน
- กำรปฏิบัติตนตำมสิทธิและหน้ำที่
ในกำรใช้ไฟฟ้ำสำธำรณะในชุมชน
- กำรให้ควำมช่วยเหลือในกิจกรรม
ของชุมชน
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสำธำรณะ
ในกิจกรรมของชุมชน
- กำรปฏิบัติตนในกำรดูแล
สำธำรณะสมบัติของชุมชน
- ข้อดีของกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ในชุมชน
- กฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง
และวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง
- กำรปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อตกลง และวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 51
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็ นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. วิเครำะห์ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม
๒. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง
๓. ตระหนักถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมำก่อนผลประโยชน์สว่ นตน
๔. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ในสังคมได้
๕. บอกผลของพฤติกรรมระบบ
คิดฐำนสิบที่ส่งผลต่อสังคมได้
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๗. บอกข้อดี ข้อเสีย
ของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๘. บอกควำมหมำยของจริยธรรม
และกำรทุจริตได้
๙. บอกรูปแบบของกำรทุจริตได้
๑๐. บอกควำมแตกต่ำงระหว่ำง
จริยธรรมและกำรทุจริตได้

สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำห์ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม
- กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง
- ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ในสังคม
- พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลในสังคม
- กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม
- ข้อดี ข้อเสีย ของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม
- ควำมหมำยของจริยธรรม และ
กำรทุจริต
- รูปแบบของกำรทุจริต
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรม
และกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 52
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๑. อธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ
“ขัดกัน” ได้
๑๒. บอกผลกระทบของกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๑๓. บอกวิธีกำรแก้ไขกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๑๔. อธิบำยควำมหมำยของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๕. บอกสำเหตุกำรเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนได้
๑๖. บอกแนวทำงกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของคำว่ำ “ขัดกัน”
- ผลกระทบกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- วิธีกำรแก้ไขกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ทับซ้อน
- สำเหตุกำรเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในโรงเรียน
- แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในโรงเรียน

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 53
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยเกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
๓. บอกกิจกรรมที่ปฏิบัติและ
ส่งผลให้เกิดควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในสังคมได้
๔. บอกแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้มีควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตในสังคม

จานวน ๕ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและ
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
- กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้
เกิดควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตในสังคม
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตในสังคม

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 54

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓. ปฏิบัติตนในกำรใช้ศำลำ
ประชำคมที่สอดคล้องกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๔. ปฏิบัติตนในกำรใช้ห้องสมุด
ประชำชนที่สอดคล้องกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๕. บอกกำรจอดรถในที่สำธำรณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
๖. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในเรื่องกำรจอดรถ
ในที่สำธำรณะ
๗. บอกกำรใช้สำธำรณูปโภค
(ไฟฟ้ำ, ประปำ) ที่สอดคล้องกับ
STRONG ได้
๘. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในเรื่องกำรใช้สำธำรณูปโภค
(ไฟฟ้ำ, ประปำ)
๙. บอกกำรใช้รถใช้ถนน
ในที่สำธำรณะที่สอดคล้องกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริตได้
๑๐. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในเรื่องกำรใช้รถใช้ถนน
ในที่สำธำรณะ
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จานวน ๑๑ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- กำรใช้ศำลำประชำคมที่สอดคล้อง
กับ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
- กำรใช้ห้องสมุดประชำชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- กำรจอดรถในที่สำธำรณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริตในเรื่องกำรจอดรถ
ในที่สำธำรณะ
- กำรใช้สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,
ประปำ) ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริตในเรื่องกำรใช้
สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ, ประปำ)
- กำรใช้รถใช้ถนนในที่สำธำรณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG :
จิตพอเพียง ต้ำนทุจริต
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริตในเรื่องกำรใช้รถ
ใช้ถนนในที่สำธำรณะ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 55
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกแนวปฏิบัติตนในกำรเคำรพ
สิทธิหน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ในสังคมได้
๒. อธิบำยผลที่ได้รับจำกกำรเคำรพ
สิทธิหน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ในสังคมได้
๓. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
สิทธิได้
๔. บอกสิทธิที่ได้รับในสังคมได้
๕. บอกหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อสังคมและประเทศชำติได้
๖. ปฏิบัติหน้ำที่ต่อสังคมและ
ประเทศชำติ
๗. บอกควำมหมำย และ
กำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
๘. ปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อตกลงวัฒนธรรม
ในสังคมและประเทศชำติได้
๙. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำน กำรทุจริต
ในสังคมและประเทศชำติ
๑๐. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
เสรีภำพได้
๑๑. บอกเสรีภำพของปวงชน
ชำวไทยได้

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- แนวปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ผลที่ได้รับจำกกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ควำมหมำยของคำว่ำ สิทธิ
- สิทธิที่ได้รับในสังคม
- หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและ
ประเทศชำติ
- กำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อสังคมและ
ประเทศชำติ
- ควำมหมำย และกำรปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
- กำรปฏิบัติตนตำมกฎ กติกำ
ระเบียบ ข้อตกลงวัฒนธรรม
ในสังคมและประเทศชำติ
- ควำมตระหนักและควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำน กำรทุจริตใน
สังคมและประเทศชำติ
- ควำมหมำยของคำว่ำ เสรีภำพ
- เสรีภำพของปวงชนชำวไทย
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิด
แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยควำมหมำยของประโยชน์
ส่วนตนได้
๒. อธิบำยควำมหมำยของประโยชน์
ส่วนรวมได้
๓. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๔. แยกผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
๖. ตระหนักถึงผลประโยชน์
สำธำรณะก่อนผลประโยชน์ส่วนตน
๗. บอกควำมหมำยของจริยธรรมได้
๘. บอกควำมหมำยของกำรทุจริตได้
๙. บอกควำมแตกต่ำงระหว่ำง
จริยธรรมและกำรทุจริตได้
๑๐. บอกกำรกระทำที่เป็น
ผลประโยชน์ส่วนตนและกำรกระทำ
ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑๑. อธิบำยควำมหมำยของคำว่ำ
“ขัดแย้งกัน”ได้
๑๒. บอกผลกระทบจำก
กำรขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของประโยชน์ส่วนตน
- ควำมหมำยของประโยชน์ส่วนรวม
- กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรแยกผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรตระหนักถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์สว่ นตน
- กำรตระหนักถึงผลประโยชน์
สำธำรณะก่อนผลประโยชน์ส่วนตน
- ควำมหมำยของจริยธรรม
- ควำมหมำยของกำรทุจริต
- ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรม
และกำรทุจริต
- กำรกระทำที่เป็นผลประโยชน์
ส่วนตนและกำรกระทำที่เป็น
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ควำมหมำยของคำว่ำ “ขัดแย้งกัน”
- ผลกระทบจำกกำรขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๓. บอกวิธีกำรแก้ไขควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑๔. อธิบำยควำมหมำยของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๕. ยกตัวอย่ำงผลประโยชน์
ทับซ้อนได้
๑๖. บอกวิธีกำรปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๗. บอกรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อนได้
๑๘. ยกตัวอย่ำงรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้

สาระการเรียนรู้
- วิธีกำรแก้ไขควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ควำมหมำยของผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ตัวอย่ำงผลประโยชน์ทับซ้อน
- วิธีกำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ตัวอย่ำงรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้ เข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
และไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
๓. รู้ เข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. รู้ เข้ำใจเกี่ยวกับพลเมือง
ทีม่ ีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๕. คิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมือง
ทีม่ ีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๗. บอกกฎ ระเบียบ ในกำรสอบได้
๘. บอกกำรกระทำที่ไม่เหมำะสม
ในขณะทำกำรสอบได้
๙. บอกผลเสียของกำรทุจริต
ในกำรสอบได้
๑๐. บอกลักษณะของกำรแต่งกำย
ที่เหมำะสมถูกต้องตำมกำลเทศะได้
๑๑. บอกลักษณะของกำรแต่งกำย
ที่ถูกต้องตำมระเบียบของ
สถำนศึกษำได้
๑๒. บอกควำมสำคัญของกิจกรรม
นักเรียนได้
๑๓. อธิบำยควำมหมำยของกิจกรรม
นักเรียนได้
๑๔. ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
ไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ทำได้
๑๕. ระบุประโยชน์ของกิจกรรม
นักเรียนได้
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จานวน ๖ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
- วิธีกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย
และไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
- กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- พลเมืองทีม่ ีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
- กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมือง
ทีม่ ีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
- กฎ ระเบียบ ในกำรสอบ
- กำรกระทำที่ไม่เหมำะสมในขณะ
ทำกำรสอบ
- ผลเสียของกำรทุจริตในกำรสอบ
- ลักษณะของกำรแต่งกำย
ที่เหมำะสมถูกต้องตำมกำลเทศะ
- ลักษณะของกำรแต่งกำย
ที่ถูกต้องตำมระเบียบของ
สถำนศึกษำ
- ควำมสำคัญของกิจกรรมนักเรียน
- ควำมหมำยของกิจกรรมนักเรียน
- กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
ไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ทำ
- ประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑๖. บอกควำมหมำยคำว่ำมำรยำท - ควำมหมำยคำว่ำมำรยำทในสังคม
ในสังคมได้
๑๗. ปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำท
- กำรปฏิบัติตนอย่ำงมีมำรยำท
ในสังคมได้
ในสังคม
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. แสดงบทบำทสมมติกำรสร้ำง
จิตสำนึกควำมพอเพียงต้ำนทุจริตได้
๒. รู้ และเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๔. บอกควำมหมำยของกำรทุจริตได้
๕.บอกลักษณะของบุคคล
ที่มีควำมตื่นรู้ในเรื่องกำรทุจริตได้
๖. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๗. บอกผลเสียของกำรทุจริตได้
๘. บอกกำรกระทำที่เป็นกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตได้
๙. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๑๐. ยกตัวอย่ำงบุคคลที่ดำรงชีวิต
อยู่อย่ำงพอเพียงได้
๑๑. ปฏิบัติตนโดยดำรงชีวิต
อยู่อย่ำงพอเพียงได้
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
๑๓. เขียนเรื่องจำกภำพที่เกี่ยวกับ
ควำมเอื้ออำทร

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรแสดงบทบำทสมมติกำรสร้ำง
จิตสำนึกควำมพอเพียงต้ำนทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- ควำมหมำยของกำรทุจริต
- ลักษณะของบุคคลที่มีควำมตื่นรู้
ในเรื่องกำรทุจริต
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- ผลเสียของกำรทุจริต
- กำรกระทำที่เป็นกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- บุคคลที่ดำรงชีวิตอยู่อย่ำงพอเพียง
- กำรปฏิบัติตนโดยดำรงชีวิต
อยู่อย่ำงพอเพียง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
- กำรเขียนเรื่องจำกภำพที่เกี่ยวกับ
ควำมเอื้ออำทร
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. บอกแนวปฏิบัติในกำรเคำรพ
สิทธิหน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ที่มีต่อประเทศชำติได้
๒. อธิบำยผลที่ได้รับจำกกำรเคำรพ
สิทธิหน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
ที่มีต่อประเทศชำติได้
๓. บอกควำมหมำยของ ระเบียบ
กฎ กติกำ กฎหมำย ขององค์กร
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ได้

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- แนวปฏิบัติในกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อ
ประเทศชำติ
- ผลที่ได้รับจำกกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อ
ประเทศชำติ
- ควำมหมำยของ ระเบียบ กฎ
กติกำ กฎหมำย ขององค์กรหรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ

๔. แสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ - กำรแสวงหำข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎ กติกำ กฎหมำย ขององค์กร ระเบียบ กฎ กติกำ กฎหมำย
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ ได้
ขององค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ
๕. บอกผลดีของกำรมี
- ผลดี ของกำรมีควำมรับผิดชอบ
ควำมรับผิดชอบและบอกผลเสีย และผลเสีย จำกกำรขำด
จำกกำรขำดควำมรับผิดชอบได้
ควำมรับผิดชอบ
๖. บอกควำมหมำยของกำรเป็น - ควำมหมำยของกำรเป็นพลเมืองดี
พลเมืองดีได้
๗. ยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตน
- ตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตนให้เป็น
ให้เป็นพลเมืองที่ดีได้
พลเมืองที่ดี
๘. บอกผลเสียที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติ - ผลเสีย ที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติ
ตนตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดีได้ ตนตำมหน้ำที่ของพลเมืองที่ดี
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้อ งกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยทฤษฎี ควำมหมำย
ของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
๒. บอกสำเหตุของกำรทุจริต
ในชุมชนได้
๓. บอกสำเหตุและแนวทำงกำรแก้
ปัญหำกำรทุจริตในกรณีศึกษำได้
๔. บอกแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริตในชุมชนได้
๕. วิเครำะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกประโยชน์ส่วนรวมที่ส่ง
ผลกระทบต่อประเทศ โดยใช้
ระบบคิดฐำนสอง
๖. วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระบบคิดฐำนสองและระบบ
คิดฐำนสิบ
๗. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๘. กำรแยกแยะควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงจริยธรรมกับกำรทุจริต
๙. บอกปัญหำกำรทุจริตในชุมชน
ของตนได้

สาระการเรียนรู้
- ทฤษฎี ควำมหมำยของกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
- สำเหตุของกำรทุจริตในชุมชน
- สำเหตุและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริตจำกกรณีศึกษำ
- แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ในชุมชน
- กำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศ โดยใช้ระบบ
คิดฐำนสอง
- กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงระบบคิดฐำนสองและ
ระบบคิดฐำนสิบ
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- กำรแยกแยะควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงจริยธรรมกับกำรทุจริต
- ปัญหำกำรทุจริตในชุมชนของตน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๐. ระบุแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก
จริยธรรม
๑๑. วิเครำะห์ระหว่ำงกำรขัดกัน
ของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมกับกำรทุจริต
๑๒. ระบุแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริตที่เกิดจำกกำรไม่แยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๓. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
กำรขัดกันได้
๑๔. บอกรูปแบบของกำรขัดกันได้
๑๕. บอกสำเหตุของกำรเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในสังคมได้
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคมได้
๑๗. บอกแนวทำงกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม

สาระการเรียนรู้
- แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต
ในชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม
- กำรวิเครำะห์กำรขัดกันของ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมกับกำรทุจริต
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต
ที่เกิดจำกกำรไม่แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- ควำมหมำยของคำว่ำ กำรขัดกัน
- รูปแบบของกำรขัดกัน
- สำเหตุของกำรเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคม
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสังคม
- แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคม
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและเห็น
ควำมสำคัญของ
กำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะ
ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต
๒. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๓. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงโทษ
ทำงสังคมในระดับชุมชน
๔. บอกบทบำทและหน้ำที่
ของเยำวชนที่ดีต่อชุมชน
๕. เสนอแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในชุมชน
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จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- รูปแบบ/ลักษณะควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- กฎหมำย ระเบียบ บทลงโทษ
ทำงสังคมในระดับชุมชน
- บทบำทและหน้ำที่ของเยำวชน
ที่ดีต่อชุมชน
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
ในชุมชน
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยควำมหมำยของ
ควำมพอเพียงควำมซื่อสัตย์
และควำมดี
๒. สรุปองค์ควำมรู้เชื่อมโยง
พฤติกรรมในชีวิตประจำวันกับ
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓. ตระหนักถึงกำรปฏิบัติตน
ตำมหลักควำมพอเพียง
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้ำงจิตสำนึก
ในกำรไม่คดโกงผู้อื่น
๕. รู้และเข้ำใจควำมหมำย
ของคำว่ำควำมโปร่งใส
๖. กำรแยกแยะผลกระทบ
จำกพฤติกรรมควำมไม่โปร่งใส
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสำนึก
ในกำรไม่คดโกงผู้อื่น
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติงำน
๙. อธิบำยควำมหมำย “ตื่นรู้” ได้
๑๐. คิดวิเครำะห์ แยกแยะ
กำรกระทำที่มีกำรตื่นรู้
๑๑. อธิบำยควำมหมำย
ของควำมมุ่งมั่นตั้งใจได้
๑๒. อธิบำยควำมหมำย
ของควำมซื่อสัตย์ได้
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้มีพฤติกรรมของบุคคลที่มี
ควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรปฏิบัติงำน
๑๔. สำมำรถสร้ำงฐำนควำมคิด
จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต
ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐำนควำมคิด
ของปัจเจกบุคคลได้

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยของควำมพอเพียง
ควำมซื่อสัตย์และควำมดี
- พฤติกรรมในชีวิตประจำวันกับ
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำรปฏิบัติตนตำมหลัก
ควำมพอเพียง
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้สร้ำงจิตสำนึก
ในกำรไม่คดโกงผู้อื่น
- ควำมหมำยคำว่ำ ควำมโปร่งใส
- กำรแยกแยะผลกระทบจำก
พฤติกรรมควำมไม่โปร่งใส
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสำนึก
ในกำรไม่คดโกงผู้อื่น
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติงำน
- ควำมหมำย ตื่นรู้
- กำรคิดวิเครำะห์ แยกแยะ
กำรกระทำที่มีกำรตื่นรู้
- ควำมหมำยของควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
- ควำมหมำยของควำมซื่อสัตย์
- กำรปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีควำมมุ่งมั่นตั้งใจ
ในกำรปฏิบัติงำน
- กำรสร้ำงฐำนควำมคิดจิตพอเพียง
ต่อต้ำนกำรทุจริตให้เกิดขึ้นเป็น
พื้นฐำนควำมคิดของปัจเจกบุคคล
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณำกำร
“STRONG” เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำวัฒนธรรมหน่วยงำนได้
๑๖. บอกควำมหมำยของ
ควำมเอื้ออำทรได้
๑๗. ยกตัวอย่ำงของควำมเอื้ออำทรได้

สาระการเรียนรู้
- กำรประยุกต์หลักบูรณำกำร
“STRONG” เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำวัฒนธรรมหน่วยงำน
- ควำมหมำยของควำมเอื้ออำทร
- ตัวอย่ำงของควำมเอื้ออำทร
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบายความหมาย
ของพลเมืองศึกษา
๒. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
ความเป็นราษฎรและความเป็น
พลเมือง
๓. อธิบายคุณลักษณะของ
พลเมือง
๔. บอกแนวทางการสร้างสานึก
ความเป็นเมืองต่อสังคม

จานวน ๑๐ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ความหมายของพลเมืองศึกษา
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น
ราษฎรและความเป็นพลเมือง
- คุณลักษณะของพลเมือง
- แนวทางการสร้างสานึก
ความเป็นเมืองต่อสังคม
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรีย นรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับสำเหตุ
ของกำรทุจริตและทิศทำง
กำรป้องกันกำรทุจริตในสังคม
๒. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๓. วิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
ระบบคิดฐำนสองที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศในระดับอำเซียน
๔. กำรวิเครำะห์กำรทุจริตที่เกิด
จำกระบบกำรคิดฐำนสิบในอำชีพ
ต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อประเทศและ
อำเซียน
๕. ระบุรูปแบบกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๖. คิดแยกแยะกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
และสังคม

สาระการเรียนรู้
- สำเหตุของกำรทุจริตและทิศทำง
กำรป้องกันกำรทุจริตในสังคม
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบ
คิดฐำนสองที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศในระดับอำเซียน
- กำรวิเครำะห์กำรทุจริตที่เกิดจำก
ระบบกำรคิดฐำนสิบในอำชีพต่ำงๆ
ที่ส่งผลต่อประเทศและอำเซียน
- รูปแบบกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรคิดแยกแยะกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนและ
สังคม
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. วิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์
ของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ต่อประเทศและอำเซียน
๘. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทุจริต
ที่เกิดขึ้นภำยในระดับประเทศและ
จริยธรรมที่ใช้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริตในระดับประเทศ
๙. เห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำน
และป้องกันกำรทุจริต
๑๐. กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
๑๑. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
๑๒. หำแนวทำงกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์
ของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ต่อประเทศและอำเซียน
- กำรทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศ
และจริยธรรมที่ใช้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริตในระดับประเทศ
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำน
และป้องกันกำรทุจริต
- กำรวิเครำะห์สำเหตุกำรเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับประเทศ
- แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในระดับประเทศ
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับลักษณะ
ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๓. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงโทษ
ทำงสังคม
๔. คิดวิเครำะห์ผลที่ได้รับจำก
กำรลงโทษทำงสังคมในระดับ
ประเทศ
๕. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรลงโทษทำงสังคมในระดับ
ประเทศ
๖. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
จำกกำรศึกษำกรณีตัวอย่ำง
กำรทุจริตในกลุ่มประเทศอำเซียน
๗. กำรวิเครำะห์ผลเสียจำก
กำรทุจริตจำกกรณีตัวอย่ำงเกี่ยวกับ
ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริตของกลุ่มประเทศอำเซียน
๘. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในระดับกลุ่มประเทศ
อำเซียน
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จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ลักษณะควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
- กำรสร้ำงตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำน
และป้องกันกำรทุจริต
- กำรลงโทษทำงสังคม
- กำรคิดวิเครำะห์ผลที่ได้รับ
จำกกำรลงโทษทำงสังคมในระดับ
ประเทศ
- กำรสร้ำงควำมตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของกำรลงโทษ
ทำงสังคม
- ควำมไม่ทนและควำมละอำย
ต่อกำรทุจริตจำกกำรศึกษำกรณี
ตัวอย่ำงกำรทุจริตในกลุ่มประเทศ
อำเซียน
- กำรวิเครำะห์ผลเสียจำก
กำรทุจริตจำกกรณีตัวอย่ำงเกี่ยวกับ
ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริตของกลุ่มประเทศ
อำเซียน
- กำรสร้ำงตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญของกำรต่อต้ำน
และป้องกันกำรทุจริตในระดับ
กลุ่มประเทศอำเซียน
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จานวน ๑๐ ชั่วโมง

จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น อุปกรณ์ - กำรประกอบอำชีพตำมหลัก
และเครื่องมือที่เหมำะสมกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
กำรประกอบอำชีพตำมหลัก
เกีย่ วกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ๑) กำรทำน้ำยำล้ำงจำน
๒) กำรนวดแผนโบรำณ
๓) กำรซ่อมรถจักรยำน
๔) กำรทำปุ๋ยชีวภำพ
๕) กำรให้บริกำร Home Stay
๒. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรประกอบอำชีพโดยใช้
วัสดุท้องถิ่นตำมหลัก STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต

- ควำมสำคัญของกำรประกอบ
อำชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่นตำมหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยองค์ประกอบของ
กำรศึกษำควำมเป็นพลเมืองได้
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จานวน ๑๐ ชั่วโมง

สาระการเรียนรู้
- องค์ประกอบของกำรศึกษำ
ควำมเป็นพลเมือง เกี่ยวกับ
๑) ควำมรับผิดชอบทำงสังคม
๒) ควำมเกี่ยวพันชุมชน
๓) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
กำรเขียน
- ควำมหมำยของคำว่ำ กำรเป็น
๒. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
พลเมืองดี
กำรเป็นพลเมืองดีได้
- หน้ำที่ของกำรเป็นพลเมืองดี
๓. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
ได้แก่
ของกำรเป็นพลเมืองดีได้
๑) มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบ
ระดับบุคคล
๒) กำรมีส่วนร่วม
๓) ควำมยุติธรรม
๔. บอกควำมหมำยของคำว่ำ
- ควำมหมำยของคำว่ำสร้ำงสำนึก
สร้ำงสำนึกพลเมืองต่อประเทศ
พลเมืองต่อประเทศ
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีต่อ
- พฤติกรรมที่มีต่อกำรสร้ำงสำนึก
กำรสร้ำงสำนึกพลเมืองต่อประเทศ พลเมืองต่อประเทศ
๖. เห็นควำมสำคัญของ
- ควำมสำคัญของกำรสร้ำงสำนึก
กำรสร้ำงสำนึกพลเมืองที่มี
พลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อ
ควำมรับผิดชอบต่อประเทศ
ประเทศ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 73
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ยกตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. วิเครำะห์และสังเครำะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้
ระบบคิดฐำนสองที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศในสังคมโลก
๔. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๕. กำรแยกแยะกำรทุจริตที่เกิด
จำกกำรคิดระบบคิดฐำนสิบ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศและสังคมโลก
๖. รู้และเข้ำใจกำรทุจริตที่เกิดขึ้น
ในโลกและจริยธรรมที่ใช้ในกำร
แก้ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก

สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ตัวอย่ำงกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- กำรวิเครำะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยใช้ระบบคิดฐำนสองที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศในสังคมโลก
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- กำรแยกแยะกำรทุจริตที่เกิด
จำกกำรคิดระบบคิดฐำนสิบ
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อประเทศและสังคมโลก
- กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ
จริยธรรมที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 74
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิด
จำกกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ
๘. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน และ
แนวทำงป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอำเซียน

สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่เกิด
จำกกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ที่เกิดขึ้นในประเทศ
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทำงป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอำเซียน

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 75
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้ำใจเกีย่ วกับลักษณะ
ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงโทษ
ทำงสังคมในระดับโลก
๓. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริต
๔. วิเครำะห์ถึงผลเสียจำกกำรศึกษำ
กรณีตัวอย่ำงของควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตของ
ประเทศต่ำง ๆ ในระดับโลก
๕. ตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตของประเทศต่ำง ๆ
ในระดับโลก

จานวน ๕ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ลักษณะควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
- กำรลงโทษทำงสังคมในระดับโลก
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต
- กำรวิเครำะห์ผลเสียจำกกำรศึกษำ
กรณีตัวอย่ำงของควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตของ
ประเทศต่ำง ๆ ในระดับโลก
- ควำมสำคัญของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริตจำกกรณีศึกษำ
กรณีตัวอย่ำงของควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตของ
ประเทศต่ำง ๆ ในระดับโลก

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 76

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยควำมหมำยและหลักกำร
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
๒. สรุปองค์ควำมรู้ หลักกำร
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต เชื่อมโยงกำรดำเนินกำร
กับบริษัทสร้ำงกำรดี
๓. อธิบำยควำมหมำยและหลักกำร
ของบริษัทสร้ำงกำรดี
๔. สำมำรถจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดีได้
๕. สำมำรถดำเนินกำรบริษัท
สร้ำงกำรดี โดยประยุกต์ใช้หลักกำร
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
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จานวน ๑๓ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยและหลักกำร
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
- หลักกำรของ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริตเชื่อมโยง
กำรดำเนินกำรกับบริษัทสร้ำงกำรดี
- ควำมหมำยและหลักกำร
ของบริษัทสร้ำงกำรดี
- กำรจัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรดี
- กำรดำเนินกำรบริษัทสร้ำงกำรดี
โดยประยุกต์ใช้หลักกำร
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 77
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยแนวทำงกำรปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี

จานวน ๑๐ ชั่วโมง

สาระการเรียนรู้
- แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง
๒. วิเครำะห์ควำมเป็นพลเมือง
- กำรวิเครำะห์ควำมเป็นพลเมือง
ด้ำนคุณค่ำ ค่ำนิยม ควำมรู้
ด้ำนคุณค่ำ ค่ำนิยม ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ทักษะและพฤติกรรม ควำมเข้ำใจและทักษะและ
เพื่อสร้ำงสำนึกพลเมืองต่อสังคมโลก พฤติกรรม
- กำรสร้ำงสำนึกพลเมืองต่อ
สังคมโลก

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 78
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๓ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อภิปรำยกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อประเทศ
๒. เสวนำ สัมมนำ ระบบคิดฐำนสอง
ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ
สังคมโลก
๓. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับระบบคิดฐำนสิบ
๔. อภิปรำยถึงควำมแตกต่ำง
ของคำว่ำ จริยธรรม คุณธรรม
และกำรทุจริต
๕. บอกประมวลกฎหมำยจริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
และครู
๖. อภิปรำยกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อสังคม ต่อประเทศ
๗. อภิปรำยปัญหำของผลประโยชน์
ทับซ้อนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
๘. อภิปรำย ประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 1 (1)“โดยทุจริต”

สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อประเทศ
- กำรเสวนำ สัมมนำ ระบบ
คิดฐำนสองที่ส่งผลต่อตนเอง
ประเทศและสังคมโลก
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับระบบคิดฐำนสิบ
- กำรอภิปรำยควำมแตกต่ำง
ของคำว่ำ จริยธรรม คุณธรรม
และกำรทุจริต
- ประมวลกฎหมำยจริยธรรม
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน
และครู
- กำรอภิปรำยกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อสังคมต่อประเทศ
- กำรอภิปรำยปัญหำ
ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผล
ต่อกำรพัฒนำประเทศ
- กำรอภิปรำยประมวลกฎหมำย
อำญำมำตรำ 1 (1)“โดยทุจริต”
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อภิปรำย เสวนำ สัมมนำ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำก
ควำมไม่ละอำยและกำรเพิกเฉย
ต่อกำรทุจริต
๒. อภิปรำย เสวนำ สัมมนำ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบจำกควำมไม่ละอำย
และกำรเพิกเฉยต่อกำรทุจริต

จานวน ๔ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำย เสวนำ สัมมนำ
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำก
ควำมไม่ละอำยและกำรเพิกเฉย
ต่อกำรทุจริต
- กำรอภิปรำยแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผล
กระทบจำกควำมไม่ละอำยและ
กำรเพิกเฉยต่อกำรทุจริตตำม
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. สร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้น
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
๒. วิเครำะห์ภำพยนตร์สั้น
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
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จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้น
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
- กำรวิเครำะห์ภำพยนตร์สั้น
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อภิปรำยแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคเหนือ : ในจังหวัด
ลำปำง
๒. อภิปรำยปัญหำ อุปสรรค และ
ควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำงสำนึก
ควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคเหนือ ในจังหวัด
ลำปำง
๓. อภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคเหนือ ในจังหวัด
ลำปำง
๔. อภิปรำยกิจกรรมเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร
๕. อภิปรำยปัญหำ อุปสรรค และ
ควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำงสำนึก
ควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร
๖. อภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร
๗. อภิปรำยกิจกรรมเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่
เยำวชนกรณีศึกษำภำคใต้
ในจังหวัดยะลำ

จานวน ๑๕ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยแนวทำงกำรสร้ำงเสริม
สำนึกควำมเป็นพลเมือง กรณีศึกษำ
ภำคเหนือ : จังหวัดลำปำง
- กำรอภิปรำยปัญหำ อุปสรรค
และควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคเหนือ ในจังหวัด
ลำปำง
- กำรอภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคเหนือ ในจังหวัด
ลำปำง
- กำรอภิปรำยกิจกรรมเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมือง
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ :
จังหวัดสกลนคร
- กำรอภิปรำยปัญหำ อุปสรรค
และควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร
- กำรอภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร
- กำรอภิปรำยกิจกรรมเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมือง
กรณีศึกษำภำคใต้ : จังหวัดยะลำ
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๘. อภิปรำยปัญหำ อุปสรรค และ
ควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำงสำนึก
ควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคใต้ในจังหวัดยะลำ
๙. อภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคใต้ในจังหวัดยะลำ

สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยปัญหำ อุปสรรค
และควำมสำเร็จในกำรเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคใต้ในจังหวัดยะลำ
- กำรอภิปรำยแนวทำงกำรพัฒนำ
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
สำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เยำวชน
กรณีศึกษำภำคใต้ในจังหวัดยะลำ
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรีย นรู้ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. เสวนำกำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล
ต่อประเทศในระดับอำเซียนได้
๒. สัมมนำเปรียบเทียบผล
ของพฤติกรรมที่เกิดจำกระบบ
คิดฐำนสองไปแก้ระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก
๓. เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ส่งผลต่อสังคมและประเทศ
๔. วิเครำะห์กฎหมำยที่ส่งผล
ต่อกำรแก้ปัญหำกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนตน
๕. อธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริต
๖. อภิปรำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
จริยธรรมและคุณธรรมที่ส่งผล
ต่อกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต

สาระการเรียนรู้
- กำรเสวนำกำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล
ต่อประเทศในระดับอำเซียน
- กำรสัมมนำเปรียบเทียบผล
ของพฤติกรรมที่เกิดจำกระบบ
คิดฐำนสองไปแก้ระบบคิดฐำนสิบ
ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก
- แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อสังคมและประเทศ
- กำรวิเครำะห์กฎหมำยที่ส่งผล
ต่อกำรแก้ปัญหำกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนตน
- กำรอธิบำยประมวลกฎหมำย
อำญำที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริต
- กำรอภิปรำยควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงจริยธรรม และคุณธรรม
ที่ส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำกำรทุจริต

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 84
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. อภิปรำยผลประโยชน์ทับซ้อน
เชิงนโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยผลประโยชน์ทับซ้อน
เชิงนโยบำยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. วิเครำะห์ผลกระทบจำก
กรณีศึกษำปัญหำกำรทุจริต
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
๒. เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

จานวน ๕ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำะห์ผลกระทบจำก
กรณีศึกษำปัญหำกำรทุจริต
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
- กำรเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 86

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อภิปรำยกรณีตัวอย่ำงกำรแก้
ปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
๒. เสนอแนวทำงกำรนำหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
มำพัฒนำสังคมไทย
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จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยกรณีตัวอย่ำงกำรแก้
ปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
- กำรเสนอแนวทำงกำรนำหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
มำพัฒนำสังคมไทย

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 87
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อภิปรำยควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ
๒. นำข้อคิดจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ควำมเป็นพลเมืองในบริบท
ต่ำงประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
มำประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
๓. อภิปรำยควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ
๔. นำข้อคิดจำกกำรศึกษำเกี่ยวกับ
ควำมเป็นพลเมืองในบริบท
ต่ำงประเทศ (ประเทศเกำหลีใต้)
มำประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

จานวน ๑๕ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- กำรอภิปรำยควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ
- กำรนำข้อคิดจำกกำรศึกษำ
เกี่ยวกับควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น)
มำประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
- กำรอภิปรำยควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ
- กำรนำข้อคิดจำกกำรศึกษำ
เกี่ยวกับควำมเป็นพลเมือง
ในบริบทต่ำงประเทศ (ประเทศ
เกำหลีใต้) มำประยุกต์ใช้
ในประเทศไทย
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดในหน่วยกำรเรียนรู้นั้น
ผู้สอนจะต้องวิเครำะห์ ผ ลกำรเรียนรู้ให้ เป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรนำไปจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้อต่อกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สำมำรถคิดแยกแยะ
ระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. วิเครำะห์หลักกำรกำรแยกแยะ
ระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
๒. แยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำง
จริยธรรมและกำรทุจริต
๓. วิเครำะห์ผลจำกกำรกระทำ
ทีไ่ ม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
๔. วิเครำะห์กำรกระทำที่สอดคล้อง
กับคุณธรรม
๕. วิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อประเทศชำติและสังคมโลก
๖. สัมมนำกำรขัดกันที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงบุคคล สังคม ประเทศชำติ
และโลก
๗. วิเครำะห์ระเบียบกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ.๒๕๖๐
๘. สัมมนำระเบียบกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต และ
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๔

สาระการเรียนรู้
- กำรวิเครำะห์หลักกำรกำรแยกแยะ
ระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
- กำรแยกแยะควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต
- กำรวิเครำะห์ผลจำกกำรกระทำ
ทีไ่ ม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
- กำรวิเครำะห์กำรกระทำ
ทีส่ อดคล้องกับคุณธรรม
- กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผล
ต่อประเทศชำติและสังคมโลก
- กำรวิเครำะห์กำรขัดกันที่เกิดขึ้น
ระหว่ำงบุคคล สังคม ประเทศชำติ
และโลก
- กำรวิเครำะห์ระเบียบกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต
พ.ศ.๒๕๖๐
- กำรสัมมนำระเบียบกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๔
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. บอกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๙. วิเครำะห์ลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน

สาระการเรียนรู้
- กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- กำรวิเครำะห์ลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับควำมละอำย
และควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอำยและไม่ทน
ต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยควำมหมำย รูปแบบ
และสำเหตุของ “กำรทุจริต”
กำรสอบ
๒. อธิบำยควำมหมำยของ
“ควำมละอำยและควำมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต”
๓. ยกตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
กรณีศึกษำเกี่ยวกับประเทศ
ที่มีปัญหำกำรทุจริตเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและส่งผลกระทบ
ต่อต่ำงประเทศและโลก
๔. อธิบำยควำมหมำยของ
“กำรลงโทษทำงสังคม (Social
Sanction)”
๕. เสนอวิธีกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้ไม่ทนต่อกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง
โดยใช้กำรลงโทษทำงสังคม
๖. บอกผลกระทบที่เกิดจำก
กำรทุจริต
๗. จัดทำโครงงำนสร้ำง
ควำมตระหนักและเห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม
นักเรียน
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จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมหมำยรูปแบบและสำเหตุ
ของกำรทุจริต
- ควำมหมำยของ “ควำมละอำย
และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต”
- ตัวอย่ำงกรณีศึกษำเกี่ยวกับ
ประเทศที่มีปัญหำกำรทุจริต
เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผล
กระทบต่อต่ำงประเทศและโลก
- ควำมหมำยของ “กำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction)”
- กำรเสนอวิธีกำรปฏิบัติตนเป็น
ผู้ไม่ทนต่อกำรทุจริตกำรเลือกตั้ง
โดยใช้กำรลงโทษทำงสังคม
- ผลกระทบที่เกิดจำกกำรทุจริต
- กำรจัดทำโครงงำนสร้ำง
ควำมตระหนักและควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและป้องกัน
กำรทุจริตในโรงเรียนผ่ำนกิจกรรม
นักเรียน
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. รู้และเข้ำใจ เรื่อง ควำมพอเพียง
กับกำรต่อต้ำนทุจริต
๒. ประยุกต์ใช้ควำมพอเพียง
เพื่อต่อต้ำนทุจริต
๓. ยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์กำรใช้
ควำมพอเพียงต่อต้ำนทุจริตในชีวิต
ประจำวัน
๔. รู้และเข้ำใจ เรื่อง ควำมโปร่งใส
กับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
๕. ยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์กำรใช้
ควำมโปร่งใสต่อต้ำนกำรทุจริต
ในชีวิตประจำวัน
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีควำมโปร่งใส
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
๗. บอกวิธีกำรต้ำนทุจริตระดับ
สังคมโลก
๘. สร้ำงจิตสำนึกของตนเพื่อต้ำน
ทุจริตระดับสังคมโลก
๙. รู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำรต้ำน
ทุจริตระดับสังคมโลก
๑๐. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจำก
กำรทุจริตระดับสังคมโลก
๑๑. บอกแนวทำงกำรป้องกัน
กำรทุจริตระดับสังคมโลก

จานวน ๘ ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้
- ควำมพอเพียงกับกำรต่อต้ำน
ทุจริต
- กำรประยุกต์ใช้ควำมพอเพียง
เพื่อต่อต้ำนทุจริต
- ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์กำรใช้
ควำมพอเพียงต่อต้ำนทุจริต
ในชีวิตประจำวัน
- ควำมโปร่งใสกับกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต
- ตัวอย่ำงเหตุกำรณ์กำรใช้
ควำมโปร่งใสต่อต้ำนกำรทุจริต
ในชีวิตประจำวัน
- กำรปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีควำมโปร่งใส
เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต
- วิธีกำรต้ำนทุจริตระดับสังคมโลก
- วิธีกำรสร้ำงจิตสำนึกของตน
เพื่อต้ำนทุจริตระดับสังคมโลก
- กำรต้ำนทุจริตระดับสังคมโลก
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรทุจริต
ระดับสังคมโลก
- แนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริต
ระดับสังคมโลก
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๑. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญ
ของกำรต่อต้ำนและ
ป้องกันกำรทุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. อธิบำยเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ
และหน้ำที่ของพลเมือง
๒. วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรทุจริต
จำกกำรละเมิดสิทธิหน้ำที่ของตนเอง
และผู้อื่น
๓. สำมำรถหำแนวทำงในกำรแก้
ปัญหำกำรละเมิดสิทธิหน้ำที่
ต่อตนเองและผู้อื่น
๔. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงถึง
กำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
๕. ปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
๖. วิเครำะห์ควำมสำคัญของปฏิบัติ
ตำมระเบียบ กฎ กติกำ กฎหมำย

จานวน ๑๒ ชั่วโมง

สาระการเรียนรู้
- กำรละเมิดสิทธิและหน้ำที่ของ
พลเมือง
- กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
กำรทุจริตจำกกำรละเมิดสิทธิ
หน้ำที่ของตนเองและผู้อื่น
- แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
กำรละเมิดสิทธิหน้ำที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่แสดงถึง
กำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ต่อตนเอง
และผู้อื่น
- กำรปฏิบัติตนในกำรเคำรพสิทธิ
หน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- กำรวิเครำะห์ควำมสำคัญ
ของปฏิบัติตำมระเบียบ กฎ กติกำ
กฎหมำย
๗. อธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรปฏิบัติ
กำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎ กติกำ ตำมระเบียบ กฎ กติกำ กฎหมำย
กฎหมำยกับควำมรับผิดชอบ
กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อสังคม
๘. จัดทำสื่อเผยแพร่และรณรงค์ - กำรผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์
ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎ
ในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ กฎ
กติกำ กฎหมำย
กติกำ กฎหมำย
๙. ปฏิบัติตนตำมระเบียบ กฎ
- กำรปฏิบัติตนตำมระเบียบ กฎ
กติกำ กฎหมำย
กติกำ กฎหมำย
๑๐. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง - พฤติกรรมของพลเมืองที่มี
ที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกัน ควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกัน
กำรทุจริต
กำรทุจริต
๑๑. ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมือง - กำรปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมือง
ที่มีต่อกำรป้องกันกำรทุจริต
ทีม่ ีต่อกำรป้องกันกำรทุจริต
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. จัดทำสื่อเผยแพร่และรณรงค์
ให้กำรส่งเสริมให้พลเมือง
รับผิดชอบต่อกำรป้องกันกำรทุจริต
๑๓. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง/
พลโลกที่มีควำมรับผิดชอบ
ต่อกำรทุจริต
๑๔. วิเครำะห์พฤติกรรม
ของพลเมือง/ พลโลกที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต
๑๕ เสนอแนวทำงในกำร
สร้ำงเสริมสำนึกควำมเป็นพลเมือง
ที่ควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต

สาระการเรียนรู้
- กำรผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์
ให้กำรส่งเสริมให้พลเมือง
รับผิดชอบต่อกำรป้องกันกำรทุจริต
- พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลก
ที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต
- กำรวิเครำะห์พฤติกรรม
ของพลเมือง/พลโลกที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต
- กำรเสนอแนวทำงในกำร
สร้ำงเสริมสำนึกควำมเป็นพลเมือง
ที่ควำมรับผิดชอบต่อกำรทุจริต

8. แนวทางการนาหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาไปใช้
กระทรวงศึกษำธิกำรเห็นด้วยกับกำรนำหลักสู ตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ
เนื่ อ งจำกจุ ดมุ่ งหมำยของรำยวิช ำและผลกำรเรีย นรู้ที่ ห ลั กสู ต รต้ ำนทุ จ ริต ศึ กษำก ำหนด จะเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชำติที่สร้ำงควำมตระหนัก ควำมเข้ำใจและกำรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ผ่ำนกำรเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกำรปลูกฝัง คุณธรรมและสร้ำงวัฒ นธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
ควรปลู ก ฝั งให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ กำรศึ ก ษำและมี ค วำมต่ อ เนื่ อ ง ตั้ งแต่ก ำรศึ ก ษำระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึ กษำ มัธ ยมศึ กษำ จนถึงระดั บ อุด มศึ กษำ รวมทั้ งกำรส่ งเสริมให้ ห น่ ว ยงำนภำครัฐ และ
ขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน จัดให้มีกำรฝึกอบรม หรือบู รณำกำรกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับ
ต่ ำง ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด พฤติ ก รรมกำรตระหนั ก รู้ ค่ ำ นิ ย มพื้ น ฐำนของแต่ ล ะบุ ค คล และจรรยำบรรณ
ในวิชำชีพ กระทรวงศึกษำธิกำรได้เสนอควำมเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
(Anti-Corruption Education) ที่เกี่ยวกับหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยวิชำเพิ่มเติม กำรป้องกัน
กำรทุจริต ดังนี้
ด้ ำ นกำรน ำหลั ก สู ต รไปใช้ เนื่ อ งจำกปั จ จุ บั น ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำ
ขั้น พื้น ฐำนได้เปิ ดโอกำสให้ ส ถำนศึกษำสำมำรถบริห ำรจัดกำรหลั กสู ตรสถำนศึกษำได้ตำมบริบ ท
จุ ด เน้ น ควำมพร้ อ มและศั ก ยภำพ ทั้ ง นี้ ต้ อ งอยู่ ภ ำยใต้ ก รอบของหลั ก สู ต รแกนกลำงกำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ดังนั้น เพื่อให้ ส อดคล้ องกับแนวทำงดังกล่ ำว จึงเห็ นควรกำหนด
เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และจัดทำแนวดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรม ส่วนวิธีกำร
นำไปปฏิบัติให้สถำนศึกษำเป็นผู้พิจำรณำว่ำจะดำเนินกำรในแนวทำงใดบ้ำง เช่น
๑. เปิดรำยวิชำเพิ่มเติม
๒. บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๓. บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ
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๔. จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ
สำหรับจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้
ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง ๔ หน่วยกำรเรียนรู้ รวม ๔๐ ชั่วโมง
การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบมีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
๑. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
สถำนศึกษำสำมำรถนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ สู่กำรปฏิบัติโดยเปิดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม
ตำมขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ ศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๑.๒ ศึกษำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๑.๓ ประชุมครูเพื่อกำหนดชั่วโมงในกำรสอนและจำนวนหน่วยกิต
๑.๔ กำหนดครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น
๑.๕ ครูนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่กำรสอนในชั้นเรียน
๑.๖ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
๑.๗ สรุ ป ผลกำรวั ด และประเมิ น ผลผู้ เรี ย นเป็ น รำยบุ ค คล และตั ด สิ น ผลกำรเรี ย น
แล้วรำยงำนผลต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ
๑.๘ ผู้บริหำรสถำนศึกษำสรุปผลกำรประเมิน เป็นภำพรวมของสถำนศึกษำ
๑.๙ ครูนำเครื่องมือวัดและประเมินผลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ไปวัดและประเมินผลผู้เรียน
๑.๑๐ สถำนศึกษำสรุป ผลกำรประเมิน เป็น ภำพรวมของสถำนศึกษำและรำยงำนผล
ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด
๒. การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถำนศึก ษำสำมำรถน ำหลั ก สู ตรต้ำนทุ จริตศึก ษำ สู่ กำรปฏิบั ติในกำรบู รณำกำรกั บ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ตำมขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ ศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๒.๒ ศึกษำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๒.๓ ประชุม วำงแผนกำรบู ร ณำกำรกั บ ครูผู้ ส อน กลุ่ ม สำระกำรเรีย นรู้สั งคมศึ กษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม โดยครูผู้สอน วิเครำะห์มำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหำ ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในแต่ละหน่วย
กำรเรียนรู้ในแต่ละชั้น
๒.๔ กำหนดสำระกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่จะบูรณำกำรกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๒.๕ ครู ผู้ ส อนศึ ก ษำแผนกำรจั ด กำรเรีย นรู้ ตำมหลั ก สู ต รต้ ำนทุ จริต ศึ กษำในระดั บ
ชั้นเรียน ที่จะนำไปบูรณำกำรในกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
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๒.๖ นำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหลักสู ตรต้ำนทุจริตศึกษำ บูรณำกำรเข้ำกับเนื้อหำ
ที่จะสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
๒.๗ ครูบูรณำกำรแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่กำรสอนในชั้นเรียน
๒.๘ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
๒.๙ สรุ ป ผลกำรวัด และประเมิ น ผลผู้ เรีย นเป็ น รำยชั้ น และรำยงำนผลต่ อผู้ บ ริห ำร
สถำนศึกษำ
ตัวอย่าง

การวิเคราะห์การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อการบูรณาการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
สาระที่ ๒ หน้ำที่พลเมือง วัฒนธรรม
และกำรดำรงชีวิตในสังคม
ตัวชี้วัดที่ ๑ ปฏิบัติตนตำมข้อตกลง
กติกำ กฎ ระเบียบและหน้ำที่
ที่ต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
สาระการเรียนรู้แกนกลาง ข้อตกลง
กติกำ กฎ ระเบียบ หน้ำที่ที่ต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว สถำนศึกษำ
สถำนที่สำธำรณะ เช่น โรงภำพยนตร์
โบรำณสถำน ฯลฯ

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เนื้อหาที่บูรณาการ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้ ปฏิบัติตน
ตำมหน้ำที่พลเมืองและ
มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
สาระการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง กฎ
กติกำ ระเบียบ ในสถำนศึกษำ

กำรปฏิบัติตนตำม
ข้อตกลง กติกำ กฎ
ระเบียบ ในสถำนศึกษำ

๓. การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
สถำนศึก ษำสำมำรถน ำหลั ก สู ตรต้ำนทุ จริตศึก ษำ สู่ กำรปฏิบั ติในกำรบู รณำกำรกั บ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ ดังนี้
๓.๑ ศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๓.๒ ศึกษำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๓.๓ ประชุม วำงแผนกำรบูรณำกำรกั บกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ โดยครูผู้สอนแต่ละ
กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ วิเครำะห์ ม ำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตั ว ชี้วัดและเนื้ อหำ ใน กลุ่ มสำระกำรเรีย นรู้
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในหน่วยกำรเรียนรู้ในแต่ละชั้น
๓.๔ กำหนดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสำระกำรเรียนรู้แกนกลำงและมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ ที่จะนำไปบูรณำกำรกับหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๓.๕ ครูผู้สอนศึกษำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูต รต้ำนทุจริตศึกษำในระดับชั้น
ที่จะนำไปบูรณำกำรในกำรสอน
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๓.๖ นำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในหลักสู ตรต้ำนทุจริตศึกษำ บูรณำกำรเข้ำกับเนื้อหำ
ที่จะสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
๓.๗ ครูนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ สู่กำรสอนในชั้นเรียน
๓.๘ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
๓.๙ สรุ ป ผลกำรวัด และประเมิ น ผลผู้ เรีย นเป็ น รำยชั้ น และรำยงำนผลต่ อผู้ บ ริห ำร
สถำนศึกษำ
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สถำนศึกษำสำมำรถนำหลักสูตรต้ำนทุจริต ศึกษำ สู่กำรปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
สำมำรถดำเนินกำรตำมขั้นตอนได้ ดังนี้
๔.๑ ศึกษำคู่มือ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
๔.๒ สถำนศึ ก ษำจั ด ประชุ ม ครู ทั้ ง สถำนศึ ก ษำเพื่ อ ชี้ แ จงสร้ำ งควำมเข้ ำใจเกี่ ย วกั บ
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๔.๓ วำงแผนกำรน ำหลั ก สู ต รต้ ำ นทุ จ ริ ต ศึ ก ษำไปจั ด ในกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย น
ซึ่งกิจกรรมที่สำมำรถนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัด ได้แก่
๔.๓.๑ กิจกรรมแนะแนว หน่วยกำรเรียนรู้ที่ควรนำไปจัดในกิจกรรมแนะแนว ได้แก่
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๓.๒ กิจกรรมนักเรียน หน่วยกำรเรียนรู้ที่ควรนำไปจัดในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และชุมนุม/ชมรม ได้แก่
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ควรนำไปจัด
กิจกรรมกำรเรียน ได้แก่
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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ตัวอย่าง การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
กิจกรรมแนะแนว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรสอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
สาระที่ ๒ กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ
(ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่)
เนื้อหา
- ระเบียบแถวลูกเสือ
สาระที่ ๓ กิจกรรมเพื่อสังคม
และสำธำรณประโยชน์
เนื้อหา
ควำมเอื้ออำทรต่อผู้อื่น

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
หน่วยที่ ๒ ควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริต
เนื้อหำ ควำมละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตเกีย่ วกับกำรสอบ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
เนื้อหา
- ระเบียบ กฎ กติกำ กฎหมำย
หน่วยที่ ๒ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
เนื้อหา
ควำมเอื้ออำทร (Generosity)
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๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
สถำนศึกษำสำมำรถนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
บูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ เช่น ห้องเรียน English Program (EP) ว่ำยน้ำเพื่อชีวิต ห้องเรียน
ดนตรี และห้ องเรี ย นกีฬ ำ เป็ น ต้น ซึ่ งสำมำรถจัดกิจกรรมให้ ส อดคล้ องกับ หน่ วยที่ ๓ STRONG :
จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และหน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิต
ในสถำนศึกษำ เช่น กำรเข้ำแถว กำรรับประทำนอำหำร กำรแต่งกำย และกิจกรรมหน้ำเสำธง เป็นต้น
ซึ่งสำมำรถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และหน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ตัวอย่าง

กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดทำเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับ
วิถีชีวิตในสถำนศึกษำ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- สหกรณ์โรงเรียน (เน้นกำรคิดแยกแยะระหว่ำง หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- สภำนักเรียน (เน้นควำมเป็นประชำธิปไตย)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต (กำรเลือกตั้งประธำน
นักเรียน)

- ห้องเรียนดนตรี (เน้นควำมมุ่งมั่นในกำรเรียน) หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต
- ว่ำยน้ำเพื่อชีวิต (เน้นควำมรับผิดชอบ
ต่อตนเองและผู้อื่น)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
- ของเล่น/ของใช้ (เน้นกำรคิดแยกแยะระหว่ำง หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(กำรแยกแยะของเล่นที่เป็นของส่วนรวมกับ
ของส่วนตน)
- กำรเข้ำแถว (เน้นกำรไม่แซงคิว)

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและ
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต (กำรไม่แซงคิว
ในกำรเข้ำแถว)

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 99
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการ
กับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
- กำรรับประทำนอำหำร (เน้นกำรรับประทำน
อำหำรให้หมดไม่เหลือทิ้ง)
- กำรแต่งกำย (เน้นกำรแต่งกำยให้ถูกต้องและ
เหมำะสมตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ)

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต (ควำมพอเพียง)
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม (กำรแต่งกำยตำมกฎระเบียบของ
สถำนศึกษำ)

เปิดรายวิชาเพิ่มเติม

บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

ระดับปฐมวัย

บูรณาการการเรียนการสอน
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

๔. พลเมือง
กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ระดับมัธยมศึกษา

จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓. STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

การนาหลักสูตรไปใช้

๒. ความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต
ในสถานศึกษา
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9. การกากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จัดทำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption
Education) เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและให้มีกำรกำกับ ติดตำม
และประเมินผลหลักสูตร
กำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเป็นกำรตรวจสอบคุณภำพ
ผู้ เรีย น จำกกำรบริห ำรจัดกำรหลั กสู ตรของผู้ บ ริห ำรสถำนศึกษำ และกำรจัด กิจกรรมกำรเรียนรู้
ของครู ผู้ ส อนตำมนโยบำยที่ ให้ ส ถำนศึ กษำทุ กแห่ งน ำหลั ก สู ต รไปใช้ ในกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงพลเมืองที่ซื่อสัตย์
สุจริต มีควำมพอเพียง มีวินัย และมีจิตสำธำรณะให้แก่ประเทศชำติ ปัญหำคอร์รัปชันลดลง และดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่ำคะแนนสูงขึ้น บรรลุตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำนจึงกำหนดให้ มีกำรกำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในทุกระดับ ได้แก่ ระดับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ระดับ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับศึกษำธิกำรจังหวัด ระดับ
ส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึกษำและระดับ สถำนศึกษำ ซึ่งเป็นกำรติดตำมร่ว มกับโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
ในกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยให้มีกำรกำกับ ติดตำม 4 ด้ำน
ได้แก่ 1. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 2.แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปใช้ใน 5 แนวทำง ดังนี้ คือ 1) กำรจัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม 2) กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับ กลุ่ มสำระกำรเรีย นรู้สั งคมศึกษำ ศำสนำและวัฒ นธรรม 3) กำรบูร ณำกำรกำรเรียนกำรสอน
กับ กลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ อื่ น ๆ 4) กำรจั ด ในกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรีย น และ 5) กำรจั ด เป็ น กิ จกรรม
เสริ ม หลั ก สู ต รหรื อ บู ร ณำกำรกั บ วิ ถี ชี วิต ในสถำนศึ ก ษำ 3. กำรจั ด กิ จ กรรมกำรเรีย นรู้ห ลั ก สู ต ร
ต้ำนทุจริตศึกษำ ของครูผู้สอน และ 4. คุณภำพผู้เรียน
วัตถุประสงค์ของการกากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๑. เพื่ อ ก ำกั บ ติ ด ตำมกำรบริ ห ำรจั ด กำรหลั ก สู ต รต้ ำ นทุ จ ริ ต ศึ ก ษำของผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำ
๒. เพื่อกำกับ ติดตำมกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู
๓. เพื่อประเมินผลผู้เรียนด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรปฏิบัติ และด้ำนคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำที่เกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
พลเมืองกับ รั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม ทั้งนี้ เพื่อปลู กฝั งคุณ ธรรม เกี่ยวกับ ทักษะกระบวนกำรคิด มีวินั ย
ซื่อสัตย์สุ จริต อยู่อย่ำงพอเพีย ง และจิตสำธำรณะให้ แก่ผู้เรียน เพื่อ ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ
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กำรกำกับ ติดตำม กำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ให้มีกำรดำเนินกำรในทุกระดับ
ได้ แ ก่ ระดั บ สถำนศึ ก ษำ ระดั บ ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ระดั บ ศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด ระดั บ
ศึ กษำธิก ำรภำค ระดั บ ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนและระดั บ ผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
 ระดับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกำรกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ โดยผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับติดตำมสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสุ่มตรวจสถำนศึกษำ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร ด้ำนกำรนำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
 ระดั บศึกษาธิการภาค เป็นกำรกำกับ ติดตำมกำรใช้ ห ลั กสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคกำกับติดตำมสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
หรือสุ่ มตรวจสถำนศึกษำในด้ำนกำรบริห ำรจัดกำรหลั กสู ตร ด้ำนกำรน ำหลักสู ตรไปใช้ในกำรจัด
กำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
 ระดั บ สานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน เป็ นกำรกำกับ ติดตำม
กำรใช้ห ลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำกับ ติดตำม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสุ่มตรวจสถำนศึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนกำรนำ
หลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
 ระดับศึกษาธิการจังหวัด เป็นกำรกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
โดยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำกับติดตำมสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
เอกชน กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ด้ำนกำรนำ
หลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
 ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เป็ น กำรก ำกั บ ติ ด ตำมกำรใช้ ห ลั ก สู ต ร
ต้ำนทุจริตศึกษำ โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำกับ ติดตำมสถำนศึกษำในสังกัดด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรหลักสูตร ด้ำนกำรนำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
 ระดับสถานศึกษา เป็นกำรกำกับ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
และกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ ภำยในสถำนศึกษำ โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำกำกับ ติดตำม
ครูผู้สอนในด้ำนกำรนำหลักสูตรไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้ำนคุณภำพผู้เรียน
เพื่อให้กำรกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education)
บรรลุตำมผลกำรเรียนรู้ที่กำหนด และสอดคล้ องกับแนวนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จึงจัดทำแบบกำกับติดตำม ดังนี้
1. แบบกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (แบบที่ 1) สำหรับให้สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้ในกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนกำรใช้
หลักสูตรต้ำนทุจริต ศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด หรือ สถำนศึกษำที่รับผิดชอบ เสร็จแล้วสรุปผล
กำรกำกับติดตำมลงในแบบสรุปรำยงำนผลกำรกำกับติดตำม ตำมแบบที่ 4
2. แบบกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (แบบที่ 2) สำหรับให้
2.1 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำคใช้กำกับติดตำมสำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด หรือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 103
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2.2 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้กำกับติดตำมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สำหรับกำรสุ่มกำกับ ติดตำมสถำนศึกษำ ให้ ใช้แบบกำกับติดตำมกำรใช้ห ลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (แบบที่ 1) ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้กำกับ
ติดตำมสถำนศึกษำในสังกัดหรือสถำนศึกษำที่รับผิดชอบ
3. แบบกำกั บ ติ ด ตำมกำรใช้ห ลั ก สู ต รต้ ำนทุ จริต ศึ ก ษำ (แบบที่ 3) ส ำหรับ ผู้ ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ใช้กำกับติดตำม สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำหรับกำรสุ่มกำกับ ติดตำมสถำนศึกษำ ให้ ใช้แบบกำกับติดตำมกำรใช้ห ลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ (แบบที่ 1) ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใช้กำกับ
ติดตำมสถำนศึกษำในสังกัด หรือสถำนศึกษำที่รับผิดชอบ
แบบกำกับ ติดตำมกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำแต่ละแบบ มีรำยละเอียดดังนี้

ประเด็นการกากับ ติดตาม
การดาเนินงาน
๑. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  1) มีกำรวำงแผนกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้
 2) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
 3) มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
 4) มีกำรดำเนินกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
 5) มีกำรนิเทศ ติดตำมผลภำยในสถำนศึกษำ
 6) มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อต้นสังกัด อย่ำงต่อเนื่อง
 7) อื่นๆ โปรดระบุ
๒. แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
 1) จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม ชั้น .............................
ไปใช้
 2) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
ชั้น ...........................
 3) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ ได้แก่
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้..............................................................................
ชั้น .............................
 4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ชัน้ ..........................................
4.1)  กิจกรรมแนะแนว
4.2)  กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  ลูกเสือ  เนตรนำรี ยุวกำชำด
 ผู้บำเพ็ญประโยชน์  ชุมนุม/ชมรม
4.3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
................................................................
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 แผนกำรจัดกิจกรรม
 แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม
................................................................
...............................................................

 คำสั่งสถำนศึกษำ  ตำรำงสอน
 แบบลงทะเบียนผู้เรียน
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 แผนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ
 คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชื่อสถานศึกษา ............................................................................................ สังกัด ....................................................................................................... จานวนผู้เรียน ............. คน
เปิดสอนชั้น  ปฐมวัย – ป.6
 ปฐมวัย – ม.3
 ม.1 – ม.6
 ปฐมวัย – ม.6
 อื่น ๆ ระบุ ..........................................
คาชี้แจง ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำกำกับ ติดตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption Education) ดังนี้

แบบกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แบบที่ 1
แบบ สพท. / ศธจ. ติดตำมสถำนศึกษำ
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 104

๓. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของครูผู้สอน

ประเด็นการกากับ ติดตาม

ตำมระดับชั้นที่สอน
 ๒) ครูมีกำรเตรียมสื่อประกอบกำรสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้
 ๓) ครูมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
 ๔) ครูมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ
 ๕) ครูมีกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 ๖) ครูมีกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
บูรณำกำรกับวิถีชวี ิตในสถำนศึกษำ
 ๗) ครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 ๘) ครูนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนำผู้เรียน
 ๙) ครูมีกำรลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 ๑๐) ครูมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสรุปเป็นรำยชั้น
 ๑๑) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................

 ๑) ครูมีกำรศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนสอน

การดาเนินงาน
 5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ
ชั้น ..........................................
 อื่นๆ ระบุ

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 สื่อประกอบกำรสอน
 เครื่องมือวัดและประเมินผล
 แผนบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
 แนวกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปจัดในกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
บูรณำกำรกับวิถีชวี ิตในสถำนศึกษำ
 บันทึกหลังสอน
 เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน
 บันทึกผลหลังสอน
 รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียน
 อื่นๆ(ระบุ).....................................
............................................................

 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
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ประเด็นการกากับ ติดตาม
๔. คุณภำพผู้เรียน

หมายเหตุ ข้อ ๒) จะรำยงำนเมือ่ สพฐ. นำแบบทดสอบไปทดสอบผู้เรียน

การดาเนินงาน
 ๑) ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแผนกำรจัด
กำรเรียนรู้ จำนวน.............คน คิดเป็นร้อยละ...................
 ๒) ผู้เรียนที่ผำ่ นกำรประเมินผลกำรทดสอบจำก สพฐ. จำนวน.............คน
คิดเป็นร้อยละ...................
 ๓) ผู้เรียนมีคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกำรประเมินผลตำมเกณฑ์
ที่กำหนด ดังนี้
- ทักษะกระบวนกำรคิด จำนวน........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- อยู่อย่ำงพอเพียง
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีวินัย
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- ซื่อสัตย์สุจริต
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีจิตสำธำรณะ
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
เอกสำร
 บันทึกผลกำรประเมินคุณธรรม
ของโรงเรียน
 เครื่องมือประเมินคุณธรรมในกำร
ป้องกันกำรทุจริต
 รำยงำนผลกำรประเมิน
 อื่นๆ ระบุ ....................................
............................................................
............................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 สรุปผลกำรประเมินผู้เรียน
 สรุปผลกำรทดสอบจำก สพฐ.
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จุดเด่นของสถานศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... .....................................
................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................................ผู้กากับติดตาม
(......................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
..................../......................./.....................

๒. แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปใช้ของสถำนศึกษำ

ประเด็นการกากับ ติดตาม
๑. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ของสถำนศึกษำ

การดาเนินงาน
๑) สถำนศึกษำในสังกัด สพท.หรือ ศธจ. มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
อย่ำงไร.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
๒) ผลกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเป็นอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 ๑) จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน......................แห่ง
 ๒) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จำนวน ............แห่ง
 ๓) บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ .......................................................
....................................................................................... จำนวน ............แห่ง
 ๔) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๔.๑ กิจกรรมแนะแนว จำนวน ....................แห่ง
๔.๒ กิจกรรมผู้เรียน จำนวน ........................แห่ง
๔.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ จำนวน ....................แห่ง
 ๕) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ
จำนวน..................แห่ง
 ๖) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................
......................................................................................................................................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 แผนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ
 คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 คำสั่งสถำนศึกษำ  ตำรำงสอน
 แบบลงทะเบียนนักเรียน
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู.้ ....................................
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 แผนกำรจัดกิจกรรม
 แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม
............................................................
...........................................................
 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

แบบกากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education)
ชื่อ สพท./ศธจ.ที่ติดตาม....................................................................................................... จานวนสถานศึกษา .............................. สถานศึกษา จานวนผู้เรียน........................คน

แบบที่ ๒ ศธภ. ติดตำม ศธจ.หรือ สพม
และ สพฐ. ใช้ติดตำม สพท
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๔. คุณภำพผู้เรียนที่เกิดจำกกำรจัด
กำรเรียนรู้ของสถำนศึกษำ

ประเด็นการกากับ ติดตาม
๓. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำของสถำนศึกษำ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 สื่อประกอบกำรสอน
 เครื่องมือวัดและประเมินผล
 แผนบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
 แนวกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปจัดในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิต
ในสถำนศึกษำ
 บันทึกหลังสอน
 เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน
 บันทึกผลหลังสอน
 รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียน
 อื่นๆ(ระบุ)...................................
............................................................
............................................................
 ๑) ผู้เรียนที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแผนกำรจัด
 สรุปผลกำรประเมินผู้เรียน
กำรเรียนรูจ้ ำกสถำนศึกษำทุกแห่ง จำนวน...........คน คิดเป็นร้อยละ ..............  สรุปผลกำรทดสอบจำก สพฐ.
 ๒) ผู้เรียนที่ผำ่ นกำรประเมินผลกำรทดสอบจำก สพฐ. จำกสถำนศึกษำทุกแห่ง
จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ......................

การดาเนินงาน
 ๑) ครูมีกำรศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนสอน
ตำมระดับชั้นที่สอน
 ๒) ครูมีกำรเตรียมสื่อประกอบกำรสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
 ๓) ครูมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม
 ๔) ครูมีกำรบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ
 ๕) ครูมีกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 ๖) ครูมีกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
บูรณำกำรกับวิถีชวี ิตในสถำนศึกษำ
 ๗) ครูมีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 ๘) ครูนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนำผู้เรียน
 ๙) ครูมีกำรลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 ๑๐) ครูมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสรุปเป็นรำยชั้น
 ๑๑) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................
......................................................................................................................................
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หมายเหตุ ข้อ ๒) สพท./ศธจ.จะรำยงำนได้หลังจำกสถำนศึกษำผ่ำนกำรทดสอบจำก
สพฐ. แล้ว

การดาเนินงาน
 ๓) ผู้เรียนมีคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกำรประเมินผลตำมเกณฑ์
ที่กำหนด ดังนี้
- ทักษะกระบวนกำรคิด จำนวน .................. คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- อยู่อย่ำงพอเพียง
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีวินัย
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- ซื่อสัตย์สุจริต
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีจิตสำธำรณะ
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
เอกสำร
 บันทึกผลกำรประเมินคุณธรรม
ของโรงเรียน
 เครื่องมือประเมินคุณธรรมใน
กำรป้องกันกำรทุจริต
 รำยงำนผลกำรประเมิน
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................
............................................................
............................................................

สรุปผลการดาเนินงานของ สพท./ศธจ............................................................................................................................. .................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
จุดเด่นของ
๑) ศธจ. .......................................................................................................................................................................................................................................
๒) สพท. ............................................................................................................................. .........................................................................................................
จุดเด่นของสถานศึกษาในสังกัด สพท./ศธจ.......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ..................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) ศธจ. .......................................................................................................................................................................................................................................
๒) สพท. ............................................................................................................................. .........................................................................................................

ประเด็นการกากับ ติดตาม
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ลงชื่อ.............................................ผู้กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................

ลงชื่อ.............................................ผู้ กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................

ลงชื่อ.............................................ผู้กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................... ..............................................................................................
................................................................................................................................................................. ............................................................................................
................................................................................................................................................................... ..........................................................................................
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 111

๒. แนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำไปใช้ของสถำนศึกษำ

ประเด็นการกากับ ติดตาม
๑. กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำของสถำนศึกษำ

ช้ติ

การดาเนินงาน
๑) ศธภ./ศธจ.หรือ สพท. มีกำรบริหำรจัดกำรให้สถำนศึกษำนำหลักสูตรต้ำนทุจริต
ศึกษำอย่ำงไร
.....................................................................................................................
...............................................................................................................................
๒) ผลกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเป็นอย่ำงไร
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
 ๑) จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน......................แห่ง
 ๒) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จำนวน ............แห่ง
 ๓) บูรณำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ .......................................................
......................................................................................................................................
จำนวน ............แห่ง
 ๔) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๔.๑  กิจกรรมแนะแนว จำนวน ....................แห่ง
๔.๒  กิจกรรมผู้เรียน จำนวน ........................แห่ง

เรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำร
เรียนรู.้ ............................................
 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 แผนกำรจัดกิจกรรม

 คำสั่งสถำนศึกษำ  ตำรำงสอน
 แบบลงทะเบียนผู้เรียน
 แผนบูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำร

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 แผนกำรดำเนินงำนหลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ
 คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำร
 รำยงำนกำรประชุม
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

ชื่อหน่วยงานที่ติดตาม............................................................................................................. จานวนสถานศึกษา .............................. สถานศึกษา จานวนผู้เรียน
...........................คน

แบบกากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education)

แบบที่ ๓
ผู้ตรวจรำชกำรติดตำม
ศธภ./ศธจ./สพท.

112
คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 112

๔. คุณภำพผู้เรียนที่เกิดจำกกำรจัด
กำรเรียนรู้

๓. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ

ประเด็นการกากับ ติดตาม

การดาเนินงาน
๔.๓  กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ จำนวน ....................แห่ง
 ๕) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ
จำนวน..................แห่ง
 ๖) อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................
......................................................................................................................................
 ๑) สถำนศึกษำให้ครูนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ครบทุก
ชั้น (ทีส่ ถำนศึกษำเปิดสอน) จำนวน......................แห่ง
 ๒) สถำนศึกษำให้ครูศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำก่อนจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
จำนวน ....................แห่ง
 ๓) สถำนศึกษำให้ครูวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้แต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
จำนวน.....................แห่ง
 ๔) สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครู
จำนวน...................แห่ง
 ๗) สถำนศึกษำให้ครูรำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและรำยชัน้
จำนวน...................แห่ง
 ๑) ผู้เรียนที่ผำ่ นกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดในแผนกำรจัด
กำรเรียนรู้ในภำพรวม จำนวน................คน คิดเป็นร้อยละ .............
 ๒) ผู้เรียนที่ผำ่ นกำรประเมินผลกำรทดสอบจำก สพฐ. ทุกแห่งในภำพรวม
จำนวน.....คน คิดเป็นร้อยละ.......
 ๓) ผู้เรียนมีคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริต ผ่ำนกำรประเมินผลตำมเกณฑ์ที่
กำหนด ดังนี้
เอกสำร
 บันทึกผลกำรประเมินคุณธรรม
ของโรงเรียน

แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
 เครื่องมือวัดและประเมินผล
 แผนบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้
 แนวกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ไปจัดในกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ
บูรณำกำรกับวิถีชวี ิตในสถำนศึกษำ
 เอกสำรบันทึกผลกำรประเมิน
 บันทึกผลหลังสอน
 รำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียน
 สรุปผลกำรประเมินผู้เรียน
 สรุปผลกำรทดสอบจำก สพฐ.

 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและ

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 แผนงำน / โครงกำร / กิจกรรม
............................................................
 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 113

จำนวน..............แห่ง ได้แก่.......................................................................
 ระดับศึกษำธิกำรจังหวัดติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเอกชนและ
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จำนวน...............ครั้ง จำนวน..............แห่ง
ระดับ สพท.ติดตำมกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด
สพป. จำนวน.................แห่ง
สพม. จำนวน.................แห่ง

 ระดับศึกษำธิกำรภำคติดตำมกำรดำเนินงำนของ ศธจ./สพท. จำนวน.............ครั้ง

หมายเหตุ ข้อ ๒) สธภ./ศธจ./สพท.จะรำยงำนได้หลังจำกทุกสถำนศึกษำผ่ำนกำร
ทดสอบจำกสพฐ.แล้ว

การดาเนินงาน
- ทักษะกระบวนกำรคิดจำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- อยู่อย่ำงพอเพียง จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีวินัย
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- ซื่อสัตย์สุจริต
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................
- มีจิตสำธำรณะ
จำนวน ........ คน คิดเป็นร้อยละ ..................

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
 เครื่องมือประเมินคุณธรรมใน
กำรป้องกันกำรทุจริต
 รำยงำนผลกำรประเมิน
 อื่นๆ(ระบุ).....................................
............................................................

สรุปผลการดาเนินงานของ สพท./ศธจ..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... .......................
จุดเด่นของ
๑) ศธจ. ................................................................................................................................................................................................................ .......................
๒) สพท. ......................................................................................................................................................................................................................................

๕.กำรกำกับ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร
ต้ำนทุจริตศึกษำ

ประเด็นการกากับ ติดตาม
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ลงชื่อ.............................................ผู้กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................
ลงชื่อ.............................................ผู้กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................

ลงชื่อ.............................................ผู้กำกับติดตำม
(.............................................)
ตำแหน่ง............................................................
........./................../................

จุดเด่นของสถานศึกษาในสังกัด สพท./ศธจ.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
๑) ศธจ. .......................................................................................................................................................................................................................................
๒) สพท. ............................................................................................................................. .........................................................................................................
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ............................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 115

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 116

116
แบบที่ ๔
แบบสรุปรายงานผลการกากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ สพท./ศธจ.
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ..................................................เขต.......
 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ........
................................................................................................................................................................
๑. สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน .......................แห่ง ผู้เรียนจำนวน..................คน
๒. สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ดังนี้
๒.๑ มีกำรวำงแผนกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ จำนวน ..........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๒.๒ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
๒.๓ มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
๒.๔ มีกำรดำเนินกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๒.๕ มีกำรนิเทศติดตำมผลภำยในสถำนศึกษำ จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
๒.๖ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อต้นสังกัดอย่ำงต่อเนื่อง
จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๓. สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ดังนี้
๓.๑ จัดเป็นรำยวิชำเพิ่มเติม จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ........
๓.๒ บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๓.๓ บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.......
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำร ได้แก่.....................................................................................
๓.๔ จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดย
๓.๔.๑ จัดในกิจกรรมแนะแนว จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๓.๔.๒ จัดในกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ/เนตรนำรี/ยุวกำชำด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์/ชุมนุม หรือ
ชมรม) จำนวน ...........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๓.๔.๓ จัดในกิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโชยน์ จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ......
๓.๕ จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ จำนวน ...........แห่ง
คิดเป็นร้อยละ......... กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัด ได้แก่............................................................
๔. สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำโดยดำเนินกำร ดังนี้
๔.๑ ให้ครูศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ก่อนสอน
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๒ ให้ครูเตรียมสื่อประกอบกำรสอนและเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 117

117
๔.๓ ให้ครูบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๔ ให้ครูบูรณำกำรหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๕ ให้ครูนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนจำนวน .........แห่ง
คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๖ ให้ครูนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิต
ในสถำนศึกษำ
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๗ ให้ครูวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดในแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๘ ให้ครูนำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรสอนซ่อมเสริมหรือพัฒนำผู้เรียน
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๙ ให้ครูลงบันทึกผลหลังสอนในแต่ละแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จำนวน .........แห่ง
คิดเป็นร้อยละ.........
๔.๑๐ ให้ครูรำยงำนผลกำรประเมินผู้เรียนเป็นรำยบุคคลและสรุปเป็นรำยชั้น
จำนวน .........แห่ง คิดเป็นร้อยละ.........
๕. คุณภำพผู้เรียน
๕.๑ ผู้เรียนทุกโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมเกณฑ์ที่กำหนดเป็นรำยชั้น ดังนี้
๑) ระดับปฐมวัย
จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ ........................
๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๓) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๔) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๕) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๖) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .....................
๗) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๙) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๐) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
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๕.๒ ผู้เรียนทุกโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินผลกำรทดสอบจำก สพฐ. เป็นรำยชั้น ดังนี้
๑) ระดับปฐมวัย
จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ ........................
๒) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๓) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๔) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๕) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๖) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๗) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๙) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๐) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๑๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ จำนวน....................คน คิดเป็นร้อยละ .......................
๖. จุดเด่นของโรงเรียน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๗. ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน
๗.๑ ระดับโรงเรียน
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๗.๒ ระดับ สพท./ศธจ.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
๘ ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้รำยงำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง........................................................................
................./..................../.................
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สำหรับกำรประเมินผลโดยกำรทดสอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
119 กษำขั้นพื้นฐำนนั้น
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจะจัดทำแบบทดสอบเป็นรำยชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง
สำหรั
บกำรประเมิ
นผลโดยกำรทดสอบจำกส
กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
กษำขับ้นชัพื้น้นฐำนนั้น
ชั้นมัธยมศึ
กษำปี
ที่ ๖ และน
ำไปทดสอบผู้เรียำนันปลำยปี
กำรศึกษำทุกระดั
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ
ก
ษำขั
้
น
พื
้
น
ฐำนจะจั
ด
ท
ำแบบทดสอบเป็
น
รำยชั
น
้
ตั
ง
้
แต่
ระดับ๑ปฐมวั
ถึง ก ษำ ส ำนั ก งำน
เมื่ อ สถำนศึ ก ษำน ำหลั ก สู ต รต้ ำ นทุ จ ริ ต ศึ ก ษำไปใช้ ค รบ
ปี กยำรศึ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ และนำไปทดสอบผู้เรียนปลำยปีกำรศึกษำทุกระดับชั้น
คณะกรรมกำรกำรศึ
ก ษำขั
น ผลกำรใช้
ก สูกตษำรต้สำำนันทุก งำน
จ ริ ต ศึ ก ษำเพื่ อ น ำผล
เมื่ อ สถำนศึ ก ษำน
ำหลั ก้ นสูพืต้ นรต้ฐำน
ำ นทุ จจะประเมิ
ริ ต ศึ ก ษำไปใช้
ค รบ ๑ ปีหก ลัำรศึ
กำรประเมิ
นไปใช้ในกำรปรั
ฒนำหลั
กสูตหรต้ลั กำนทุ
จริำตนทุศึกจ ริษำต่
ไป ่ อน ำผล
คณะกรรมกำรกำรศึ
ก ษำขั้ น พืบ้ นปรุ
ฐำนงและพั
จะประเมิ
น ผลกำรใช้
สู ต รต้
ต ศึ กอษำเพื
กำรประเมินไปใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำต่อไป

๕.๓ ผู้เรียน ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นรำยชั้น ดังนี้

๕.๓ ผู้เรียน ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมในกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นรำยชั้น ดังนี้

ระดับบชัชั้น้น
ระดั
ปฐมวัย
ปฐมวั
ย กษำปีที่ ๑
ประถมศึ
ประถมศึกกษำปี
ประถมศึ
ษำปีที่ ท๒ี่ ๑
ประถมศึ
ก
ษำปี
ประถมศึกษำปีที่ ท๓ี่ ๒
ประถมศึกษำปีที่ ๔
ประถมศึ
ษำปีที่ ท๕ี่ ๓
ประถมศึกกษำปี
ประถมศึ
ษำปีที่ ท๖ี่ ๔
ประถมศึกกษำปี
มัธยมศึกษำปี
ที่ ๑ที่ ๕
ประถมศึ
กษำปี
มัธยมศึกษำปี
ที่ ๒ที่ ๖
ประถมศึ
กษำปี
มัธยมศึกษำปีที่ ๓
มัมัธธยมศึ
ษำปีทที่ ๔ี่ ๑
ยมศึกกษำปี
มัมัธธยมศึ
ษำปีทที่ ๕ี่ ๒
ยมศึกกษำปี
ยมศึกกษำปี
มัมัธธยมศึ
ษำปีทที่ ๖ี่ ๓
รวม
มัธยมศึกษำปีที่ ๔

มัธยมศึกษำปีที่ ๕
มัธยมศึกษำปีที่ ๖
รวม

มีทักษะ อยู่อย่างพอเพี
อยู่อยย่งางพอเพีมียวินงัย
มีซืว่อินสัตัยย์สุจริต มีซืจ่อิตสัสาธารณะ
ตย์สุจริต
มีทักษะ
กระบวนการคิ
ด
กระบวนการคิ
ด
จ
านวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวนร้อยละ
จร้านวน
จานวน
อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ จานวน ร้อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ (คน) ร้อยละ
(คน)

(คน)

(คน)

(คน)

มีจิตสาธารณ

จานวน
ร้อย
(คน)
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อภิธานศัพท์
การคิดแยกแยะ หมำยถึง กำรคิดจำแนกองค์รวมของสิ่งต่ำง ๆ ออกเป็นองค์ย่อย ๆ
ทำให้มองเห็นควำมสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยว่ำมีควำมเกี่ยวเนื่องกัน สอดคล้องกัน เป็นเหตุเป็นผล
และพึ่งพำอำศัยกันอย่ำงไร
ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) หมำยถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน
หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ ได้ ท ากิ จ กรรมหรื อ ได้ ก ระท าการต่ า งๆ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน ครอบครั ว
เครือญาติ พวกพ้อง หรือของกลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ
การทาธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมำยถึง การที่บุคคล
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทาการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการ
ในอีกส่ วนหนึ่ งที่ แยกออกมาจากการดาเนิน การตามหน้าที่ในสถานะของเอกชนกระทาการใด ๆ
ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่ วนรวม หรือ
การรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ การทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่อง
เชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะ
ต่างๆ กัน ที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของบุคคลในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทาในสถานะ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทาในสถานะเอกชน จะมีความแตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
หรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of interests) หมำยถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการในกิจการ
สาธารณะที่เป็นการดาเนินการตามอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กร
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตน
เข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือนาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์
ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้อานาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจ
ในการกระทาการใด ๆ หรือ ดาเนิน การดังกล่า วนั้น เพื่อ แสวงหาประโยชน์ในการทางเงิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คุ ณ ธรรม หมำยถึ ง หลั ก ของควำมดี ควำมงำม ควำมถู ก ต้ อ ง ซึ่ งจะแสดงออกมำ
โดยกำรกระทำทำงกำย วำจำ และจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจำใจในกำรประพฤติปฏิบัติ
จนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม
คุณ ธรรมในการป้องกัน การทุจริต หมำยถึง คุณธรรมที่กำหนดในโครงกำรโรงเรียน
สุจริต เพื่อปลูกฝังให้แก่นักเรียนมีพฤติกรรมสุจริต ได้แก่ อยู่อย่ำงพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และ
จิต สำธำรณะ ซึ่งคุณ ธรรมเหล่ ำนี้ จะสอดคล้ อ งกับคุ ณ ธรรมอัต ลั กษณ์ ข องโรงเรียนที่ เข้ำโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : 122

121
จริ ย ธรรม หมำยถึ ง หลั ก ส ำคั ญ ในกำรควบคุ ม พฤติ ก รรมของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
เปรียบเสมือนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ
ความไม่ทน หมำยถึง กำรแสดงออกต่อกำรกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้อง
หรื อ สั ง คมในลั ก ษณะที่ ไม่ ยิ น ยอม ไม่ ย อมรั บ ในสิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น ควำมไม่ ท นสำมำรถแสดงออกได้
หลำยลักษณะทั้งในรูปแบบของกริยำท่ำทำงหรือคำพูด
ความละอาย หมำยถึง ควำมเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม เพรำะเห็นถึงโทษ
หรือผลกระทบที่จะได้รับจำกกำรกระทำนั้น จึงไม่กล้ำที่จะกระทำ ทำให้ตนเองไม่หลงทำในสิ่งที่ผิด
นั่นคือ มีควำมละอำยใจ ละอำยต่อกำรกระทำผิด
ความไม่ทนต่อการทุจริต หมำยถึง ควำมเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้ อง ไม่เหมำะสม
และกำรไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในกำรกระทำที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคมในลักษณะ
ที่ เป็ น พฤติ ก รรมที่ ฝ่ ำ ฝื น กฎหมำย เป็ น ควำมผิ ด อย่ ำ งชั ด เจน ซึ่ งควำมผิ ด มี บ ทลงโทษที่ รุน แรง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐห้ำมปฏิบัติ
การทุจริต หมำยถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไมซื่อตรง
การทุจริตต่อหน้าที่ หมำยถึง กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์
ที่ อ ำจท ำให้ ผู้ อื่ น เชื่ อ ว่ ำ มี ต ำแหน่ ง หน้ ำ ที่ ทั้ ง ที่ ต นมิ ได้ มี ต ำแหน่ ง เหนื อ หน้ ำ ที่ นั้ น หรื อ ใช้ อ ำนำจ
ในตำแหน่งหรือหน้ำที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความถนั ด และความสนใจ หมำยถึ ง กิ จ กรรมที่ จั ด อย่ ำ งเป็ น
กระบวนกำรด้ำนรูปแบบ วิธีกำรที่หลำกหลำย ในกำรพัฒนำผู้เรียน ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ
อำรมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่ำชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ส่ง เสริมให้
ผู้เรียนรู้จักและเข้ำใจตนเอง สร้ำงจิตสำนึกในธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชำติ และดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
นักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม
พลเมือง หมำยถึง คนที่มีสิทธิ และหน้ำที่ในฐำนะประชำชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง
หรือประชำชนที่อยู่ภำยใต้ผู้ปกครองเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกัน
พลเมื อ งศึ ก ษา (Civic education) หมำยถึ ง กำรจั ด กำรศึ ก ษำและประสบกำรณ์
เรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นพลเมือง มีสิทธิ
สนใจต่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมในกิจกำรบ้ำนเมืองตำมระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย หรือ
กำรเรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ รั ฐ บำล รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมำย ระบบกำรเมื อ งกำรปกครอง สิ ท ธิ แ ละ
ควำมรับผิดชอบของพลเมือง ระบบกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณะและระบบตุลำกำร
พลโลก หมำยถึ ง คนทุ ก คน ทุ ก บ้ ำ น ทุ ก ต ำบล ทุ ก อ ำเภอ ทุ ก จั ง หวั ด และ
ทุกประเทศชำติ ทุกชนเผ่ำ ทุกสีผิวทุกชั้นวรรณะ ไม่มีแบ่งแยก
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ระบบคิดฐานสิบ (Analog) หมำยถึง ระบบกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลำยตั ว
และต่อเนื่อง อำจหมำยถึงโอกำสที่จะเลือกได้หลำยทำง เกิดควำมคิดที่หลำกหลำย ซับซ้อน หำกนำมำ
เปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้
ดุลยพินิจเยอะ อำจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมำปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันไม่ได้
ระบบคิดฐานสอง (Digital) หมำยถึง ระบบกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลที่สำมำรถเลือกได้
เพียง 2 ทำงเท่ำนั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอำจหมำยถึงโอกำสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทำง เช่น
ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง , ทำได้ กับ ทำไม่ได้, ผลประโยชน์ส่ว นตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม
เป็น ต้น จึ งเหมำะกับ กำรน ำมำเปรียบเทียบกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องสำมำรถ
แยกเรื่องตำแหน่งหน้ำที่กับเรื่องส่วนตนออกจำกกันได้อย่ำงเด็ดขำดและไม่กระทำกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต หมำยถึ ง รู ป แบบกำรประพฤติ ช อบ ประพฤติ ในทำงที่ ถู ก ต้ อ ง
ของกิจกรรมมนุษย์ รวมทั้งโครงสร้ำงเชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้กิจกรรมมีควำมเด่นชัด มีควำมสำคัญในวิถี
กำรดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ร่วมกันผลิต สร้ำงขึ้น ร่วมใช้ด้วยกำรเรียนรู้จำกกันและกัน
ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมยุคสมัย ควำมเหมำะสมเพื่อควำมเจริญงอกงำม และสืบต่อกันมำ
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย
๑) S (sufficient) : ควำมพอเพียง หมำยถึง ผู้นำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและ
ชุมชนน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับประยุกต์เป็นหลักควำมพอเพียงในกำรทำงำน
กำรดำรงชีวิตกำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม รวมถึงกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ซึง่ ควำมพอเพียง
ต่ อ สิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ แ ม้ ว่ ำ จะแตกต่ ำ งกั น ตำมพื้ น ฐำน แต่ ก ำรตั ด สิ น ใจว่ ำ ควำมพอเพี ย ง
ของตนเองต้ อ งตั้ ง อยู่ บ นควำมมี เหตุ มี ผ ลรวมทั้ ง ต้ อ งไม่ เบี ย ดเบี ย นตนเอง ผู้ อื่ น และส่ ว นรวม
ควำมพอเพียงดังกล่ำวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทำกำรทุจริต ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๒) T (transparent) : ควำมโปร่งใส หมำยถึง ผู้นำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร
และชุมชนต้องปฏิบั ติงำนบนฐำนของควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิ บัติตำม
หลั ก ปฏิ บั ติ ระเบี ย บ ข้ อ ปฏิ บั ติ กฎหมำย ด้ ำ นควำมโปร่ ง ใส ซึ่ ง ต้ อ งให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๓) R (realize) : ควำมตื่นรู้ หมำยถึง ผู้นำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักรู้ถึงรำกเหง้ำของปัญหำและภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตประพฤติ
มิชอบภำยในชุมชนและประเทศ ควำมตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต
ย่ อ มจะมี ป ฏิ กิ ริ ย ำเฝ้ ำ ระวั ง และไม่ ยิ น ยอมต่ อ กำรทุ จ ริ ต ในที่ สุ ด ซึ่ ง ต้ อ งให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
(knowledge) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรทุจริตที่เกิดขึ้น ควำมร้ำยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม
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๔) O (onward) : มุ่งไปข้ำงหน้ำ หมำยถึง ผู้นำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
มุ่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน บนฐำนควำมโปร่งใส
ควำมพอเพีย งและร่วมสร้ำงวัฒ นธรรมสุ จริตให้ เกิดขึ้นอย่ำงไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
(knowledge) ในประเด็นดังกล่ำว
๕) N (knowledge) : ควำมรู้ หมำยถึง ผู้นำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน
ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินได้อย่ำงถ่องแท้
ในเรื่ อ ง สถำนกำรณ์ ก ำรทุ จ ริ ต ผลกระทบที่ มี ต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม ควำมพอเพี ย งต้ ำนทุ จ ริ ต
กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีควำมสำคัญยิ่งต่อกำรลดกำรทุจริต
ในระยะยำว รวมทั้ง ควำมอำยไม่กล้ำ กระทำกำรทุจริตและเกิดควำมไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรทุจริต
เกิดขึ้นเพื่อสร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต
๖) G (generosity) : ควำมเอื้ออำทร หมำยถึง คนไทยมีควำมเอื้ออำทร มีเมตตำ น้ำใจ
ต่อกันบนฐำนของจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ไม่เอื้อต่อกำรรับหรือกำรให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
คุณลักษณะ 5 ประการของสถานศึกษาสุจริต ประกอบด้วย
1) ทักษะกระบวนการคิด หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรคิดในลักษณะต่ำง ๆ ซึ่งเป็น
องค์ป ระกอบของกระบวนกำรคิดที่ส ลับ ซับซ้อน เป็น แนวคิดในกำรสร้ำงคุณ ธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลใหบังเกิดแกบุคคล โดยกำรที่มีระบบกำรคิดที่สำมำรถแยกเรื่องตำแหน่งหน้ำที่กับเรื่อง
ส่วนบุคคลออกจำกกัน ได้แก่ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชนสวนตนออกจำกผลประโยชนสวนรวม
กำรเห็นประโยชนสำธำรณะมำกอนประโยชนสวนบุคคลและกำรไมยอมรับกำรทุจริต
2) มีวินัย หมำยถึง กำรแสดงออกถึงกำรยึดมั่น และปฏิบัติตนตำมข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว สถำนศึกษำ และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3) ซื่อสัตย์สุจริต หมำยถึง กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ประพฤติตนตรงตำมควำมเป็นจริง
ทั้งทำงกำยวำจำ ใจ และยึดหลักควำมจริง ควำมถูกต้องในกำรดำเนินชีวิต มีควำมละอำยและเกรงกลัว
ต่อกำรกระทำผิด
4) อยู่อย่างพอเพียง หมำยถึง กำรดำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณ มีเหตุผล รอบคอบ
มีคุณ ธรรม มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสั งคมได้อย่ำงมีควำมสุข ไม่เบียดเบียนผู้ อื่น
เห็นคุณค่ำของทรัพยำกรต่ำง ๆ มีกำรวำงแผนป้องกันควำมเสี่ยงและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง
5) จิตสาธารณะ หมำยถึง กำรเป็นผู้ ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันควำมสุขส่วนตน
ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้ำใจ เห็นใจผู้ที่มีควำมเดือดร้อน อำสำช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยแรงกำย สติปั ญ ญำ ลงมือปฏิบั ติเพื่อแก้ปัญ หำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์สิ่ งที่ดีงำมให้ เกิดในชุมชน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
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รายชื่อคณะทางานจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
--------------------------------

ที่ปรึกษา
1. นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร
2. นำงสุกัญญำ งำมบรรจง
3. นำยสุรศักดิ์ อินศรีไกร
4. นำยอโณทัย ไทยวรรณศรี

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักอำนวยกำร
รักษำกำรในตำแหน่ง ที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

ที่ปรึกษาสานักงาน ป.ป.ช.
1. นำยวรวิทย์ สุขบุญ
2. นำยประหยัด พวงจำปำ
3. นำยกิตติ ลิ้มพงษ์
4. นำยอุทิศ บัวศรี
5. นำงสำวจินตนำ พลอยภัทรภิญโญ
6. นำยสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
7. นำยสรำวุฒิ เศรษฐกร
8. นำยธนวัฒน์ มะแม้น
9. นำยณัฐพงศ์ มณีจักร์

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักป้องกันกำรทุจริตภำครัฐ
เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนป้องกันกำรทุจริตปฏิบัติกำร

คณะทางาน
1. นำงสำวสรรเสริญ สุวรรณ์
2. นำงวันเพ็ญ ศิริคง
3. นำยธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล
4. นำงพชรณัฎฐ์ อ่อนละมัย
5. นำงณัฐพร พ่วงเฟื่อง
6. นำยศุภกร มรกต
7. นำงเพ็ญจำ เสมอเหมือน
8. นำงรัตนชนก รัตนภูมิ
9. นำยพีรวัฒน์ เศวตรพัชร์
10. นำงบังอร ควรประสงค์
11. นำงสำวสุขวรรณ ทองสุข
12. นำยเสวก บุญประสพ

ข้ำรำชกำรบำนำญ กระทรวงศึกษำธิกำร
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยนำท
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ สิงห์บุรี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนตำกสินรำชำนุสรณ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
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คณะทางาน (ต่อ)
13. นำยสมพร นำคพิทักษ์
14. นำยนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
15. นำยวรรณดน สุขำทิพยพันธุ์
16. นำยนฤพงษ์ พิมพ์ทอง
17. นำงนิรมล บัวเนียม
18. นำยสัตถำมุติ รักสนิทสกุล
19. นำยพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
20. นำงเพ็ญศรี ศรีสุนำรถ
21. นำยนุศิษย์ พรชีวโชติ
22. นำยสิทธิพงษ์ สั่งศร
23. นำยพนม จันทรดิษฐ์
24. นำยธนกฤติ พรมบุตร
25. นำยสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช
26. นำยอัครเดช หลำบนอก
27. นำยอดิเรก คำเป็กเครือ
28. นำงธัญมัย แฉล้มเขตต์
29. นำงพรรณพร โพธิจันทร์

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปงสนุก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต 1
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำยน้ำทิพย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนปลำยคลอง 22
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนท่ำอุเทน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม เขต 2
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเขวำทุ่ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนเสิงสำง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 3
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตะคร้อ (รัฐประชำชนูทิศ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนละหำนทรำย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกระสังพิทยำคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำ บุรีรัมย์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนร่มเกล้ำ 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนโคกสำโรงวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
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30. นำงสำวอรรจน์ชญำน์ พิมพำภรณ์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
31. นำยจำลอง น่วมนุ่ม
ครูโรงเรียนวัดปำกคลอง (ประปำมหำรำช)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต 1
32. นำงจุฑำทิพย เลยะกุล
ครูโรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
33. นำงสำวอำรยำ ทองเพชร
ครูโรงเรียนชลประทำนสงเครำะห์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
34. นำงสำวศิริพร แสนเทียม
ครูโรงเรียนบ้ำนยะพอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
35. นำงสำวระพีพรรณ โพธิ์ลำ
ครูโรงเรียนบ้ำนแม่พลู
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 2
36. นำยดรุณ พิศำลสังฆคุณ
ครูโรงเรียนวัดจันเสน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 3
37. นำงฐิติพร ศรีแจ่ม
ครูโรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชำสรรค์”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
38. นำงสุภัคษร พรอุดมประเสริฐ
ครูโรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชำสรรค์”
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3
39. นำงลัดดำ คำวิจิตร์
ครูโรงเรียนวัดโบสถ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี
40. นำงสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
ครูโรงเรียนวัดบำงปูน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี
41. นำยวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล
ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธำนี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4
42. นำงเพ็ญศรี หงษ์อ่อน
ครูโรงเรียนสำครพิทยำคม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
43. นำยธีรพงศ์ ทับอินทร์
ครูโรงเรียนคุรุประชำสรรค์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
44. นำยฉัตรชัย พุ่มเถื่อน
ครูโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
45. นำงสำววิภำดำ แสงสว่ำง
ครูโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
46. นำงเสำวณีย์ ธรรมพิธี
ครูโรงเรียนพิบูลวิทยำลัย
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
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47. นำงสำวศิริพร ครองเคหำ

ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
48. นำงสำวกิติพร เมล์พ่วง
ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
49. นำยสุมิตร พิทักษ์พงศ์
ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
50. นำงสำวศศิธร ปั้นชูศรี
ครูโรงเรียนลำสนธิวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 5
51. นำงสำวภัณฑิลำ บ้ำนด่ำน
ครูโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17
52. นำงพชรพร เต็งสกุลนำม
ครูโรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
53. นำงนิตยำ ภิรมย์กิจ
นักทรัพยำกรบุคคล สำนักบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
54. นำยภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยกำรกลุ่มวิจัยและพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
55. นำยจักรพงษ์ วงค์อ้ำย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
56. นำยฐำปณัฐ อุดมศรี
นักวิชำกำรศึกษำ สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
57. นำงสำววรนุช รุ่งเรืองเจริญกุล นักวิชำกำรศึกษำ สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
58. นำงสำวมำลี กิตติอุดมเดช
นักวิชำกำรศึกษำ สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
59. นำยสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์
ครูโรงเรียนตำกฟ้ำวิชำประสิทธิ์ ช่วยรำชกำร
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
60. นำงพิชชำภำ วรวิทยำกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
61. นำงสุจิตรำ พิชัย
เจ้ำพนักงำนธุรกำร สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
62. นำงสำวณัฐรดำ เนตรสว่ำง
นักจัดกำรงำนทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
63. นำงสำวมณฑำทิพย์ ศิริสุมทุม
นักจัดกำรงำนทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
64. นำยบุญช่วย เสมศักดิ์
พนักงำนธุรกำร สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
65. นำงสมลิตร์ ไพรเถื่อน
พนักงำนธุรกำร สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
66. นำงสำวศรัญญำ โชติ
พนักงำนบันทึกข้อมูล สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
67. นำงสำวปิยทัศน์ แซ่เจียม
พนักงำนพิมพ์ดีด สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
68. นำงสำวปิยฉัตร สิงห์ทองคำ
พนักงำนพิมพ์ดีด สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
69. นำยสหัสพล ษรบัณฑิต
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
70. นำงสำวอรอุมำ เสือเฒ่ำ
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
71. นำยไกรรินทร์ จันทร์ไทย
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ
72. นำยธีรพล ศิโรรัตนะโยธิน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไป สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ

