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ค าน า 
 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับใช้ในทุกระดับการศึกษา ได้จัดท า

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระท า

ทุจริตในลักษณะต่าง ๆท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการ

ทุจริตรวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 

 เพื่อให้การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “ป้องกันก ารทุจริต” ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองจึงได้จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การ

ป้องกันการทุจริต” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบทของสถานศึกษา คู่มือประกอบด้วยความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

วัตถุประสงค์ในการ 

 จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป้าหมายในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สาระและผลการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

แต่ละระดับช้ัน แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การก ากับติดตามประเมินผล และอภิธานศัพท์ 
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

*********************************** 

ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกรวมท้ัง

ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือ

องค์กรอิสระต่าง ๆ ท่ีเห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาท่ีน าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค        

ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้น เป็นท่ีทราบกันท่ัวไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริต

คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด

ขึ้นมาช้ าน านจนัังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยม าอย่างยาวนาน 

หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว 

 สาเหตุของปัญหาท่ีพบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติท่ีมีมาต้ังแต่สมัยด้ังเดิม ยังคงมี

อิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติของข้าราชการจึงไม่สอดคล้อง

กับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้หรือด้วยความ

บริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ท่ีตัวข้าราชการ ปัญหา

ท่ีเกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ 

สวัสดิการ จริยธรรมในการท างานความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ การบริหารราชการแผ่นดิน

เป็นส าเหตุท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของ

รัฐบาลความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราฃการแก่ผู้มาติดต่อ ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริกา รท่ีมี

คุณภาพ 

 ตามแนวทางการพัฒนา การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย 

โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิ คุ้มกันของสังคมไทย             

ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนพร้อมท้ังสร้างพลังการขับเคล่ือนค่านิยม 

ต่อต้านการทุจริต ให้ด าเนินการโดย 

 1. ปลูกัังให้คนไทยไม่โกง ภาครัฐด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการ

รักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



  

ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันศาสนา ส่ือมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 

ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตค่านิยมท่ีถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต

และการรู้เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิด หรือ

ผู้กระท าก ารทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. การป้องกันการทุจริต ภาครัฐได้ด าเนินการ ดังนี้



 

 1) ปฏิรูปกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีระบบท่ีโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดห าวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างการจัดซื้อ จัดจ้างและการท า

สัญญาอื่น ๆ ท่ีภาคเอกชนท าสัญญากับรัฐ ให้มีกฎหมายห้ามมิใหน้ างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเอง

ในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่งท่ี

ส าม ารถใช้อ านาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้ดุลพินิจในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ และแนวทางการตัดสินใจ 

ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารท่ีใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานท้ังระบบโปร่งใส

ตรวจสอบได้โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริตให้มีการจัดท าสัญญาคุณธรรม และเพิ่มบทลงโทษภ าค

เอกชนด้วย 

   2) จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และ

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเั้าระวังการทุจริตรวมถึงแนวทางการสนับสนุนการ

สร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดจนพิจารณารูปแบบการจัดสรร

งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับการ

ปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ 

    3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

และประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

             4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็น

หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเั้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีบูรณาการการ

ท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1. เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้ านทุจริตศึกษา             

(Anti – Corruption Education) 

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti –Corruption 

Education) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้ครูสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเป็นการปลูกัังคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 

 



 

เป้าหมายในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน มีความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา           

(Anti – Corruption Education) 

2. ผู้บริห ารทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti – Corruption Education) ในสถ านศึกษ าได้อย่ างจริงจังและต่อเนื่อง 

3. ครูผู้สอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคนน าหลักสูตรต้านทุจริต

ศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกัังคุณธรรมจริยธรรม

ป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เรียน 

เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – CorruptionEducation) รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” 

ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมท่ีสถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อปลูกัังและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกัังผู้เรียนต้ังแต่ช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะท่ีส าคัญ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนั้นส่ิงท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่ 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์   ส่วนรวม ผู้เรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก ความ

แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ

ความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียง

ต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย 

 S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์

เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ความ

พอเพียงต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเอง

ต้องต้ังอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ความพอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้

บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ต่ืนรู้ 

 T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้ 



 

จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติกฎหมายความโปร่งใส ซึ่งต้องให้คว ามรู้ความเข้าใจและปลุก

ให้ต่ืนรู้ 

 R (Realize) : ความต่ืนรู้หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหา และ

ภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศความต่ืนรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ท่ี

เส่ียงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเั้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในท่ีสุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตท่ีเกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม 

 O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปล่ียนตนเองและส่วนรวมให้มีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อ

ท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว 

 N (Knowledge) : ความรู้หมายถึง ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและส่วนรวม ความ

พอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีมีความส าคัญยิ่งต่อการลดการ

ทุจริตในระยะยาว รวมท้ังความละอายไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้าง

สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 

 G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกัน บนฐานของ

จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าท่ีของพลเมือง 

คว ามรับผิดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกการเคารพสิทธิหน้าท่ีของตนเองและ

ผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีในการป้องกันการทุจริต 

สาระและผลการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลการเรียนรู้ 

 1.1 มีควkมรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 สาระท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 

 2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

 2.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอ าย และไม่ทนต่อก ารทุจริตทุกรูปแบบ 



 

 2.3 ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

 สาระท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

ผลการเรียนรู้ 

 3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 3.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 สาระท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลการเรียนรู้ 

 4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 4.2 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 4.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกัน

การทุจริต 

คุณภาพผู้เรียน 

 จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

- รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และพลเมืองศึกษา 

- รู้และเข้าใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกันการยอมรับ

ความแตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคมระบบประชาธิปไตย และการมี

ส่วนร่วม 

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกันการยอมรับความแตกต่าง

ของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคมระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมใน

ชุมชนและสังคม 

- น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า ส่ิงใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประเทศชาติ 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความพอเพียง ความโปร่งใส ความต่ืนรู้ การมุ่งไปข้างหน้า ความรู้ความเอื้ออาทรบน

พื้นฐานการไม่ทุจริต 

- เห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 



 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

 จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

- รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าทของพลเมืองท่ีมีในโรงเรียน 

- รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในระดับอาเซียน 

- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  

- ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการท าน้ ายาล้างจาน 

การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การท าปุ๋ยชีวภาพ การให้บริการ Home stay 

- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมต่อชุมชน สังคมและส านึกในการ

เป็นพลเมืองดีต่อประเทศ 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการใช้น้ า ไฟฟ้า การท้ิงขยะการรับประทานอาหาร 

และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน 

- น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า ส่ิงใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่

เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองดีในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตท่ีจะส่งผลเสีย

ต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน 

- เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย์

สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีส่งผลต่อประเทศใน

ระดับสังคมโลก 

- รู้และเข้าใจใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในโลก 

- รู้และเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในประเทศและโลก 

- ด าเนินงานบริษัทสร้างการดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

- มีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลกในการต่อต้านการ

ทุจริต 



 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

- รู้และเข้าใจการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสอง และ

ระบบคิดฐานสิบท่ีส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และสังคมโลก 

- รู้และเข้าใจกฎหมาย ประมวลจริยธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 1 (1) โดยทุจริต และความพอเพียง 

- รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาของผลประโยชน์

ทับซ้อนท่ีส่งผลต่อสังคมและก ารพัฒน าประเทศ 

- รู้และเข้าใจสิทธิและหน้าท่ี ท่ีมีต่อสังคม ความโปร่งใส ความต่ืนรู้การมุ่งไปข้างหน้าและความเอื้ออาทร 

- รู้และเข้าใจแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษาประเทศไทย 

- รู้และเข้าใจปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็ก

และเยาวชน 

- รู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและ

เยาวชน 

- รู้และเข้าใจผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริต และมีความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต 

- ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

- ใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการสร้างสรรค์ผลงานการท าภาพยนตร์ส้ัน 

- ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าท่ีในฐานะเป็น

พลเมืองท่ีดีของสังคมและพลเมืองโลก 

- พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน 

- เห็นความส าคัญในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

- รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับ

สังคม ประเทศชาติ สังคมโลก 

- รู้และเข้าใจประมวลกฎหมายอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



 

- แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีส่งผลต่อประเทศใน

ระดับอาเซียน 

- รู้และเข้าใจกระบวนการในการต่อต้านการป้องกันการทุจริต ความเป็นพลเมืองและความเป็นพลโลกท่ี

ดี 

- รู้วิธีการแก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

- น าพฤติกรรมท่ีเกิดจากระบบคิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบท่ีส่งผลต่อระดับประเทศและสังคมโลก 

- เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อ

สังคมและประเทศ รู้จักหน้าท่ีของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณธรรม ท่ีส่งผลต่อก ารแก้ไขปัญหาการทุจริต 

- มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

- น าหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศไทย 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

 จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

- วิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตระดับโลก 

- ปฏิบัติตนตามจริยธรรมท่ีไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 

- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีส่งผลต่อประเทศช าติ

และสังคมโลก 

-  รู้และเข้าใจลักษณะของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีเกิดขึ้น

ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก 

- รู้และเข้าใจระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  มาตรา 4 

- รู้และเข้าใจปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ และโลก 

- น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างส านึกความเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อการทุจริต วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

- จัดกิจกรรมอาสาโดยผ่านกระบวนการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อการพัฒนาประเทศสู่

สังคมโลก 



 

- น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในฐานะเป็นพลเมืองดี

และเป็นพลโลก 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมี

วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อธิบายทฤษฎีความหมาย 
ของการขัดกันระหว่างประโยชน ์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
2. บอกสาเหตุของการทุจริต 
ในชุมชนได้ 
3. บอกสาเหตุและแนวทางการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในกรณีศึกษาได้ 
4. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การทุจริตในชุมชนได้ 
5.วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่ง 
ผลกระทบต่อประเทศ โดยใช้ 
ระบบคิดฐานสอง 
6. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 
ระบบคิดฐานสองและระบบ 
คิดฐานสิบ 
7. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกัน 
การทุจริต 
8. การแยกแยะความแตกต่าง 
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต 
9. บอกปัญหาการทุจริตในชุมชน 

- ทฤษฎีความหมายของการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม 
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน 
 
- สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตจากกรณีศึกษา 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตในชุมชน 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
กระทบต่อประเทศ โดยใช้ระบบ 
คิดฐานสอง 
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างระบบคิดฐานสองและ 
ระบบคิดฐานสิบ 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
- การแยกแยะความแตกต่าง 
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน 



 

ของตนได้ 
10. ระบุแนวทางการป้องกัน 
การทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก 
จริยธรรม 

 
- แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ในชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 11. วิเคราะห์ระหว่างการขัดกัน 

ของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน ์
ส่วนรวมกับการทุจริต 
12. ระบุแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตท่ีเกิดจากการไม่แยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. บอกความหมายของค าว่า 
การขัดกันได้ 
14. บอกรูปแบบของการขัดกันได้ 
15. บอกสkเหตุของการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนในสังคมได้ 
16. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในสังคมได้ 
17. บอกแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม 

- การวิเคราะห์การขัดกันของ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน ์
ส่วนรวมกับการทุจริต 
- แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต 
ท่ีเกิดจากการไม่แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ความหมายของค าว่า การขัดกัน 
 
- รูปแบบของการขัดกัน 
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในสังคม 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในสังคม 
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในสังคม 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการ

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
2. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริต 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ

- รูปแบบ/ลักษณะความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต 
 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษทาง



 

ทุจริต ทางสังคมในระดับชุมชน 
4. บอกบทบาทและหน้าท่ีของ
เยาวชนที่ดีต่อชุมชน 
5. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริตในชุมชน 

สังคมในระดับชุมชน 
- บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชน 
ท่ีดีต่อชุมชน 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตใน
ชุมชน 
 

 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต       จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG :จิตพอเพียงต้ านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อธิบายความหมายของความ
พอเพียงความซื่อสัตย์และความดี 
2. สรุปองค์ความรู้เช่ือมโยง 
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ 
3. ตระหนักถึงการปฏิบัติตน 
ตามหลักความพอเพียง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตส านึก 
ในการไม่คดโกงผู้อื่น 
5. รู้และเข้าใจความหมาย 
ของค าว่าความโปร่งใส 
6. การแยกแยะผลกระทบ 
จากพฤติกรรมความไม่โปร่งใส 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก 
ในการไม่คดโกงผู้อื่น 
8. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
9. อธิบายความหมาย “ต่ืนรู้” ได้ 
10. คิดวิเคราะห์ แยกแยะการ

- ความหมายของความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์และความดี 
- พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
- การปฏิบัติตนตามหลักความ
พอเพียง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตส านึก 
ในการไม่คดโกงผู้อื่น 
- ความหมายค าว่า ความโปร่งใส 
 
- การแยกแยะผลกระทบจาก 
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก 
ในการไม่คดโกงผู้อื่น 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
- ความหมาย ต่ืนรู้ 
- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะการ



 

กระท าท่ีมีการต่ืนรู้ 
11. อธิบายความหมาย 
ของความมุ่งมั่นต้ังใจได้ 
12. อธิบายความหมายของความ
ซื่อสัตย์ได้ 
13. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจใน
การปฏิบัติงาน 
14. สามารถสร้างฐานความคิด 
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
ให้เกิดข้ึนเป็นพื้นฐานความคิด 
ของปัจเจกบุคคลได้ 
15. ประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 

กระท าท่ีมีการต่ืนรู้ 
- ความหมายของความมุ่งมั่นต้ังใจ 
 
- ความหมายของความซื่อสัตย์ 
 
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มี
พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
มุ่งมั่นต้ังใจในการปฏิบัติงาน 
- การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็น
พื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได้ 

16. บอกความหมายของ 
ความเอื้ออาทรได้ 
17. ยกตัวอย่างของความเอือ้อาทร

ได้ 

พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 
- ความหมายของความเอื้ออาทร 
  
- ตัวอยา่งของความเอื้ออาทร 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม     จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมือง
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อธิบายความหมายของพลเมือง
ศึกษา 
2. อธิบายความแตกต่างระหว่าง 
ความเป็นราษฎรและความเป็น 
พลเมือง 
3.อธิบายคุณลักษณะของพลเมือง 
4. บอกแนวทางการสร้างส านึก 
ความเป็นเมืองต่อสังคม 

- ความหมายของพลเมืองศึกษา 
 
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น 
ราษฎรและความเป็นพลเมือง 
 
- คุณลักษณะของพลเมือง 
- แนวทางการสร้างส านึกความเป็น
เมืองต่อสังคม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมก ารเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ 
ของการทุจริตและทิศทางการ
ป้องกันการทุจริตในสังคม 
2. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง 
การป้องกันการทุจริตในสังคม 
 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ 



 

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของก ารต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
3. วิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ 
ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศในระดับอาเซียน 
4. การวิเคราะห์การทุจริตท่ีเกิด 
จากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ 
ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อประเทศและ 
อาเซียน 
5. ระบุรูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
6. คิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 
และสังคม 
7. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอาเซียน 
 

ป้องกันการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบ 
คิดฐานสองท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศในระดับอาเซียน 
- การวิเคราะห์การทุจริตท่ีเกิดจาก 
ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพต่างๆ 
ท่ีส่งผลต่อประเทศและอ าเซียน 
 
- รูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนและ 
สังคม 
- การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอาเซียน 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต 

ท่ีเกิดขึ้นภายในระดับประเทศและ 
จริยธรรมท่ีใช้ในการป้องกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
9. เห็นควมส าคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต 
10. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 

- การทุจริตท่ีเกิดขึ้นระดับประเทศ 
และจริยธรรมท่ีใช้ในการป้องกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
 
- ความส าคัญของการต่อต้าน 
และป้องกันการทุจริต 
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 



 

ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
11. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
12. หาแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับ 
ประเทศ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับประเทศ 
- แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในระดับประเทศ 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต       จ านวน 8  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต 
2. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคม 
4. คิดวิเคราะห์ผลท่ีได้รับจาก 
การลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
5. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต 
จากการศึกษากรณีตัวอย่างการ
ทุจริตในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 

- ลักษณะความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
 
- การสร้างตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
- การลงโทษทางสังคม 
 
- การคิดวิเคราะห์ผลท่ีได้รับ 
จากการลงโทษทางสังคมใน
ระดับประเทศ 
- การสร้างความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการลงโทษ 
ทางสังคม 
- ความไม่ทนและความละอาย 
ต่อการทุจริตจากการศึกษากรณี 
ตัวอย่างการทุจริตในกลุ่มประเทศ 
อาเซียน 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 7. การวิเคราะห์ผลเสียจาก 

การทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการ
ทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 



 

ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
8. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตในระดับกลุ่มประเทศอาเซียน 

ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตของกลุ่มประเทศ 
อาเซียน 
- การสร้างตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตในระดับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต       จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เก่ียวกับ STRONG :จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. เลือกใช้วัสดุท้องถ่ิน อุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับ 
การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
- การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เก่ียวกับ 
 
2. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการประกอบอาชีพโดยใช ้
วัสดุท้องถ่ินตามหลัก STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

- การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เก่ียวกับ 
 1) การท าน้ ายาล้างจาน 
 2) การท าร้านกาแฟ 
 3) การท าอาหาร 
 4) การท าขนมอบ 
 5) การปลูกผักสวนครัว 
- ความส าคัญของการประกอบ 
อาชีพโดยใช้วัสดุท้องถ่ินตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. อธิบายองค์ประกอบของ
การศึกษาความเป็นพลเมืองได้ 
 
 

- องค์ประกอบของการศึกษา 
ความเป็นพลเมือง เกี่ยวกับ 
 1) ความรับผิดชอบทางสังคม 
 2) ความเกี่ยวพันชุมชน 
 3) ความสามารถในการอ่าน 



 

 การเขียน 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริต 

2. บอกความหมายของค าว่า 
การเป็นพลเมืองดีได้ 
3. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดีได้ 
 
 
 
 
4. บอกความหมายของค าว่า 
สร้างส านึกพลเมืองต่อประเทศ 
5. ระบุพฤติกรรมท่ีมีต่อ 
การสร้างส านึกพลเมืองต่อประเทศ 
6. เห็นความส าคัญของการสร้าง
ส านึกพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อประเทศ 

- ความหมายของค าว่า การเป็น 
พลเมืองดี 
- หน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี 
ได้แก่ 
 1) มุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
ระดับบุคคล 
 2) การมีส่วนร่วม 
 3) ความยุติธรรม 
- ความหมายของค าว่าสร้างส านึก 
พลเมืองต่อประเทศ 
- พฤติกรรมท่ีมีต่อการสร้างส านึก 
พลเมืองต่อประเทศ 
- ความส าคัญของการสร้างส านึก 
พลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบต่อ 
ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ยกตัวอย่างการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้ 
ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศในสังคมโลก 
4. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกัน 
การทุจริต 
5. การแยกแยะการทุจริตท่ีเกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ตัวอยา่งการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยใช้ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผล 
กระทบต่อประเทศในสังคมโลก 
 
- ความส าคัญของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
- การแยกแยะการทุจริตท่ีเกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 



 

ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและสังคมโลก 
6. รู้และเข้าใจการทุจริตท่ีเกิดขึ้น 
ในโลกและจริยธรรมท่ีใช้ในการ 
แก้ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในโลก 
7. การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิด 
จากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่
เกิดขึ้นในประเทศ 
8. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อนและ 

ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและสังคมโลก 
- การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในโลกและ 
จริยธรรมท่ีใช้ในการแก้ปัญหา 
การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในโลก 
- การวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิด 
จากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 แนวทางป้องกันผลประโยชน ์

ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอ าเซียน 
ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 5 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทน 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับโลก 
3.  ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกัน 
การทุจริต 
4. วิเคราะห์ถึงผลเสียจากการศึกษา 
กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 
5. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ

- ลักษณะความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก 
 
- ความส าคัญของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษา 
กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่างๆ ในระดับโลก 
- ความส าคัญของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริตจากกรณีศึกษา 



 

ทุจริตของประเทศต่างๆในระดับโลก กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 13 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
2. สรุปองค์ความรู้ หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต เช่ือมโยงการด าเนินการ 
กับบริษัทสร้างการดี 
3. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของบริษัทสร้างการดี 

- ความหมายและหลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
- หลักการของ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริตเช่ือมโยง 
การด าเนินการกับบริษัทสร้างการดี 
 
- ความหมายและหลักการของ
บริษัทสร้างการดี 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 4. สามารถจัดต้ังบริษัทสร้างการดีได้ 

5. สามารถด าเนินการบริษัท 
สร้างการดี โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

- การจัดต้ังบริษัทสร้างการดี 
- การด าเนินการบริษัทสร้างการดี 
โดยประยุกต์ใช้หลักการของ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ

1. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี 
2. วิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะและพฤติกรรม 
เพื่อสร้างส านึกพลเมืองต่อสังคมโลก 
 

-แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดี ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและ 
ด้านการเมือง การปกครอง 
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะและ 
พฤติกรรม 



 

ทุจริต - การสร้างส านึกพลเมืองต่อสังคม
โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   จ านวน 13 ชั่วโมง 

 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์

1. อภิปรายการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 

- การอภิปรายการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 



 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศ 
2. เสวนา สัมมนา ระบบคิดฐานสอง 
ท่ีส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ 
สังคมโลก 
3. ยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีสอดคล้อง 
กับระบบคิดฐานสิบ 
4. อภิปรายถึงความแตกต่างของค า
ว่า จริยธรรม คุณธรรมและการ
ทุจริต 
5. บอกประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
และครู 
6. อภิปรายการขดักันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อสังคม ต่อประเทศ 
7. อภิปรายปัญหาของผลประโยชน์ 
ทับซ้อนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 
ประเทศ 
8. อภิปราย ประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1)“โดยทุจริต” 

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศ 
- การเสวนา สัมมนา ระบบคิดฐาน
สองท่ีส่งผลต่อตนเองประเทศและ
สังคมโลก 
- ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีสอดคล้อง 
กับระบบคิดฐานสิบ 
- การอภิปรายความแตกตา่งของค า
ว่า จริยธรรม คุณธรรมและการ
ทุจริต 
- ประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน 
และครู 
- การอภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อสังคมต่อประเทศ 
- การอภิปรายปัญหา 
ของผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
- การอภิปรายประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1)“โดยทุจริต” 

 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 4 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทน 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

1. อภิปราย เสวนา สัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่ละอาย
และการเพิกเฉยต่อการทุจริต 
 
2. อภิปราย เสวนา สัมมนาเกี่ยวกับ

- การอภิปราย เสวนา สัมมนา
เกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากความ
ไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการ
ทุจริต 
- การอภิปรายแนวทางการ



 

3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

แนวทางการแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจากความไม่
ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริต 
 

แก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบจากความไม่ละอายและ 
การเพิกเฉยต่อการทุจริตตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ.2560-2564) 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. สร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
2. วิเคราะห์ภาพยนตร์ส้ัน 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

- การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
- การวิเคราะห์ภาพยนตร์ส้ัน 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 15 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อภิปรายแนวทางการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ : ในจังหวัด 
ล าปาง 
2. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 

- การอภิปรายแนวทางการสร้าง
เสริมส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคเหนือ : จังหวัด
ล าปาง 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 3. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 

รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 



 

ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
4. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
5. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
6. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
7. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
8. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
9. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 

ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
:จังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคใต้ : จังหวัดยะลา 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒน 
รูปแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 

 

 

 



 

 

 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรูน้ั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. เสวนาการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล 
ต่อประเทศในระดับอาเซียนได้ 
2. สัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบ 
ท่ีส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
3. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ท่ีส่งผลต่อสังคมและประเทศ 
4. วิเคราะห์กฎหมายท่ีส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
5. อธิบายประมวลกฎหมายอาญา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
การทุจริต 
6. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง 

- การเสวนาการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผลต่อ
ประเทศในระดับอาเซียน 
- การสัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมท่ีเกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบ 
ท่ีส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
- แนวทางการแก้ปัญหาการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อ
สังคมและประเทศ 
- การวิเคราะห์กฎหมายท่ีส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
- การอธิบายประมวลกฎหมาย 
อาญาท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
การทุจริต 
- การอภิปรายความสัมพันธ์ 



 

จริยธรรมและคุณธรรมท่ีส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการทุจริต 
7. อภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศ 

ระหว่างจริยธรรม และคุณธรรม 
ท่ีส่งผลต่อการแก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายท่ีส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศ 

 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 5 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. วิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
2. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

- การวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต 
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 
- การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
2. เสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย 

- การอภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
- การเสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 15 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 



 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริต 

1. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
2. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
3. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
4. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศเกาหลีใต้) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
- การน าข้อคิดจากการศึกษา 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ(ประเทศญี่ปุ่น) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
- การน าข้อคิดจากการศึกษา 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ (ประเทศเกาหลีใต้) มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

ผลการเรียนรูแ้ละสาระการเรยีนรู้ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในหน่วยการเรียนรูน้ั้นผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า

แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่ัวโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อ

ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   จ านวน 12 ช่ัวโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

1. วิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2. แยกแยะความแตกตา่งระหว่าง 
จริยธรรมและการทุจริต 
3. วิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ท่ีไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
4. วิเคราะห์การกระท าท่ีสอดคล้อง 
กับคุณธรรม 
5. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ

- การวิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
- การแยกแยะความแตกต่าง 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
- การวิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ท่ีไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
- การวิเคราะห์การกระท า 
ท่ีสอดคล้องกับคุณธรรม 
- การวิเคราะห์ความแตกตา่ง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ



 

ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศช าติและสังคมโลก 
6. สัมมนาการขัดกันท่ีเกิดขึ้น 
ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 
7. วิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2560 
8. สัมมนาระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 
9. บอกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีส่งผล 
ต่อประเทศช าติและสังคมโลก 
- การวิเคราะห์การขัดกันท่ีเกิดขึ้น 
ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศช าติ 
และโลก 
- การวิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2560 
- การสัมมนาระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนว
ทางการแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 10. วิเคราะห์ลักษณะของ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อน 

- การวิเคราะห์ลักษณะของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทน 
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันกรทุจริต 

1. อธิบายความหมาย รูปแบบ 
และส าเหตุของ “การทุจริต” 
ก ารสอบ 
2. อธิบายความหมายของ 
“ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต” 
3. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน 

- ความหมายรูปแบบและส าเหตุ 
ของการทุจริต 
 
- ความหมายของ “ความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต” 
 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 



 

เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเทศ 
ท่ีมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น 
ในประเทศไทยและส่งผลกระทบ 
ต่อตา่งประเทศและโลก 
4. อธิบายความหมายของ 
“การลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction)” 
5. เสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช้การลงโทษทางสังคม 
6. บอกผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การทุจริต 
7. จัดท าโครงงานสร้าง 
ความตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกัน 
การทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรม 
นักเรียน 

ประเทศท่ีมีปัญหาการทุจริต 
เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผล 
กระทบต่อตา่งประเทศและโลก 
 
 
- ความหมายของ “การลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction)”  
 
- การเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช้การลงโทษทางสังคม 
- ผลกระทบท่ีเกิดจากการทุจริต 
 
- การจัดท าโครงงานสร้าง 
ความตระหนักและความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกัน 
การทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรม 
นักเรียน 

 

 

 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG :จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ

1. รู้และเข้าใจ เรื่อง ความพอเพียง 
กับการต่อตา้นทุจริต 
2. ประยุกต์ใช้ความพอเพียง 
เพื่อต่อตา้นทุจริต 
3. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความพอเพียงต่อตา้นทุจริตในชีวิต 
ประจ าวัน 

- ความพอเพียงกับการต่อตา้น 
ทุจริต 
- การประยุกต์ใช้ความพอเพียง 
เพื่อต่อต้านทุจริต 
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความพอเพียงต่อตา้นทุจริตใน
ชีวิตประจ าวัน 



 

ทุจริต 4. รู้และเข้าใจ เรื่อง ความโปร่งใส 
กับการต่อตา้นการทุจริต 
5. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความโปร่งใส 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
7. บอกวิธีการต้านทุจริตระดับ 
สังคมโลก 
8. สร้างจิตส านึกของตนเพื่อตา้น 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
9. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการต้าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
10. บอกผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก 
การทุจริตระดับสังคมโลก 
11. บอกแนวทางการป้องกันการ
ทุจริตระดับสังคมโลก 

- ความโปร่งใสกับการต่อตา้น 
การทุจริต 
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
-การปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ีมีความ
โปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริต 
- วิธีการต้านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
- วิธีการสร้างจิตส านึกของตน 
เพื่อตา้นทุจริตระดับสังคมโลก 
- การต้านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
-ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 
- แนวทางการป้องกนัการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 

1. อธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
และหน้าท่ีของพลเมือง 

- การละเมิดสิทธิและหน้าท่ีของ 
พลเมือง 



 

ต่อสังคม 
2. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อตา้นและป้องกันการ
ทุจริต 

2. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 
จากการละเมิดสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่น 
3. สามารถหาแนวทางในการแก้ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าท่ี 
ต่อตนเองและผู้อื่น 
4. ยกตัวอย่างพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
5. ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น 
6. วิเคราะห์ความส าคัญของปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
 
7. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมายกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
8. จัดท าส่ือเผยแพร่และรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
9. ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
10. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง 
ท่ีมีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน 
การทุจริต 
11. ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมือง 
ท่ีมีต่อการป้องกันการทุจริต 
12. จัดท าส่ือเผยแพร่และรณรงค์ 
ให้การส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบ
ต่อการป้องกันการทุจริต 

- การวิเคราะห์สถานาการทุจริตจาก
การละเมิดสิทธิหน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่น 
- แนวทางในการแก้ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิหน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น 
 
- ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีแสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน้าท่ีต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
- การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หน้าท่ีต่อตนเองและผู้อื่น 
- การวิเคราะห์ความส าคัญของ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
- การผลิตส่ือเผยแพร่และรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
- การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
- พฤติกรรมของพลเมืองท่ีม ี
ความรับผิดชอบต่อการป้องกัน 
การทุจริต 
- การปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมือง 
ท่ีมีต่อการป้องกันการทุจริต 
- การผลิตส่ือเผยแพร่และรณรงค์ 
ให้การส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบ
ต่อการป้องกันการทุจริต 



 

 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 13. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง/ 
พลโลกท่ีมีความรับผิดชอบต่อการ
ทุจริต 
14. วิเคราะห์พฤติกรรมของ
พลเมือง/ พลโลกท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อการทุจริต 
15 เสนอแนวทางในการสร้างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมืองท่ีความ
รับผิดชอบต่อการทุจริต 

- พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลก 
ท่ีมีคว ามรับผิดชอบต่อการทุจริต 
 
 
- การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
พลเมือง/พลโลกท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริต 
- การเสนอแนวทางในการ 
สร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง 
ท่ีความรับผิดชอบต่อการทุจริต 

 

แนวทางการน าหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาไปใช้ 
 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนเนื่องจากจุดมุ่งหมายของรายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ี

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาก าหนด จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติท่ีสร้างความตระหนัก ความเข้าใจและการมีส่วน

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งการปลูกัังคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ

ทุจริตควรปลูกัังให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและมีความต่อเนื่อง จัดให้มีการัึกอบรม หรือบูรณาการกับ

หลักสูตรัึกอบรมในระดับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการตระหนักรู้ค่ านิยมพื้นฐานของแต่ละบุคคลและ

จรรยาบรรณ 

 ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดโอกาสให้

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบท จุดเน้น ความพร้อมและศักยภาพ ท้ังนี้ต้อง

อยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทางดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และจัดท าแนวด าเนินการท่ี

เป็นรูปธรรม ส่วนวิธีการน าไปปฏิบัติให้โรงเรียน เช่น 

 1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

 2. บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มส าระการเรียนรู้อื่นๆ 

 4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 

 5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 ส าหรับจ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 

แต่ต้องมีเวลาเรียนท้ัง 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ช่ัวโมง 

 

 

 

การจัดการเรยีนรู้แต่ละรูปแบบมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 

 1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

 โรงเรียนสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติโดยเปิดเป็นรายวิช าเพิ่มเติมตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1.1 ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 1.2 ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 1.3 ประชุมครูเพื่อก าหนดช่ัวโมงในการสอนและจ านวนหน่วยกิต 

 1.4 ก าหนดครูผู้สอนในแต่ละระดับช้ัน 

 1.5 ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในช้ันเรียน 

 1.6 ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 1.7 สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และตัดสินผลการเรียนแล้วรายงานผลต่อผู้บริหาร

สถานศึกษา 

 1.8 ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน เป็นภาพรวมของสถานศึกษา 

 1.9 ครูน าเครื่องมือวัดและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปวัดและ

ประเมินผลผู้เรียน 

 1.10 สถานศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษาและรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มส าระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 2. ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 3. ประชุม วางแผนการบูรณาการกับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย

ครูผู้สอน วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและเนื้อหา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช้ัน 



 

 4. ก าหนดสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด ท่ีจะบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 5. ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับช้ันเรียน ท่ีจะน าไปบูรณา

การในการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการเข้ากับเนื้อห าท่ีจะสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 7. ครูบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในช้ันเรียน 

 8. ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 9. สรุปผลการวดัและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายช้ัน และรายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียน 

 

 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

 โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มส าระการเรียนรู้อื่นๆ ดังนี้ 

 1. ศึกษหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 2. ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 3. ประชุม วางแผนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและเนื้อหา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช้ัน 

 4. ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีจะน าไป

บูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 5. ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับช้ันท่ีจะน าไปบูรณาการใน

การสอน 

 6. น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการเข้ากับเนื้อหาท่ีจะสอนในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 

 7. ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในช้ันเรียน 

 8. ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 9. สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายช้ัน และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถด าเนินการตาม

ขั้นตอนได้ ดังนี้ 



 

 1. ศึกษาคู่มือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ 

 2. สถานศึกษาจัดประชุมครู ท้ังสถานศึกษาเพื่อช้ีแจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 3. วางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งกิจกรรมท่ีสามารถน าหลักสูตร

ต้านทุจริตศึกษาไปจัด ได้แก่ 

     3.1.1 กิจกรรมแนะแนว หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัดในกิจกรรมแนะแนว ได้แก่ 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

            3.1.2 กิจกรรมนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัดในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ ำเพ็ญ

ประโยชน์ และชุมนุม/ชมรม ได้แก่ 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

                    หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หน่วยการเรียนรู้ท่ีควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียน ได้แก่ 

                   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

                   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

                   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

 โรงเรียนได้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน

สถานศึกษา เช่น ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนกีฬา เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยท่ี 3 

STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต และหน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต 

ในสถานศึกษา เช่น การเข้าแถว การรับประทานอาหาร การแต่งกาย และกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้นซึ่งสามารถ

จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

  การก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน จากการ

บริหารจัดการหลักสูตรของผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามนโยบายท่ีให้



 

สถานศึกษาทุกแห่งน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกัังคุณธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่

ผู้เรียนทุกระดับ ซึ่งเป็นการสร้างพลเมืองท่ีซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง มีวินัย และมีจิตสาธารณะให้แก่

ประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้น บรรลุตาม

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ช าติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 

วัตถุประสงค์ของการก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 1. เพื่อก ากับ ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

 2. เพื่อก ากับ ติดตามการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครู 

 3. เพื่อประเมินผลผู้เรียนด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านการปฏิบัติ และด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความ

ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตพลเมืองกับรับผิดชอบต่อสังคม ท้ังนี้เพื่อ

ปลูกัังคุณธรรม เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตส าธารณะให้แก่

ผู้เรียน เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือคณะท างานจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti-Corruption Education) 

************************************ 

 ท่ีปรึกษา 

1. นางสาวฐาปณี  พวงงาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 

2. นางสุธีกานต์  ทัพนาค  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   

3. นางสาวกุลนันทร์ แนวนาค ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4. นางสาวปวีณา  จรรยาขจรกุล ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

5. นางพักตร์วิภา  สามหมอ ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 

คณะท างาน 

1. นางสุธีกานต์  ทัพนาค  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 



 

2. นายณภัทร  สล้างสุขสกาว ผู้ช่วยครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

3. นางสาววราพร นุยา  หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. นางพักตร์วิภา  สามหมอ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

5. นางสาวพัตรพิมล คนสม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6. นางสาวสุพิชญา ทรัพย์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. นางสุธีกานต์  ทัพนาค  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. นายมานนท์  ภาษีเนตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

9. นางสาวสาธนี  โพธิศรี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

10. นายอนันต์  สุมงคลภัทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

11. นางสาวมัณฑนา วัฒนเสย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 


