
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) 

 
1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีที่ท าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า
ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่  มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือ
องค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่าการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่น าไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรค 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ส าหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต้น ๆ  ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหาดังกล่าวเกิด
ขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทยเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน 
หรือกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว   

สาเหตุของปัญหาที่พบ คือการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ สมัยดั้งเดิม ยังคง 
มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติ ของข้าราชการจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ของข้าราชการด้วยความไม่รู้
หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้  การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่ตัว
ข้าราชการปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพ ของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการจริยธรรมในการท างาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการการ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุด ประการหนึ่งของการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการอันน าไปสู่
การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้มาติดต่อประชาชนผู้เสีย
ภาษีไม่ได้รับบริการที่มีคุณภาพ   

จากการวัดดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  : CPI) ปี 2557 และปี 2558 
ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน การประเมิน 35 คะแนน 
และในปี 2560 ประเทศไทยได้คะแนนการประเมิน 37 คะแนน  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริต
คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไข อย่างเร่งด่วน ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการป.ป.ช.) จึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การ
ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และได้รับ
การถ่ายทอด สู่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. 2552 - 2555) และ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐ 
(พ.ศ. 2552 - 2555) นอกจากนั้น ยังมีกลไกที่คณะกรรมการป.ป.ช. แต่งตั้งในรูป คณะอนุกรรมการเพ่ือน า
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ในภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม   เป็นต้น เนื่องจากตระหนักถึงความส าคัญของ การบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ภาคีทุกภาคส่วน จากนั้น คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ต่อเนื่อง  เพ่ือเป็นกรอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแปลงยุทธศาสตร์  
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แนวทาง และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง โดยในส่วนของภาครัฐนั้น 
คณะรัฐมนตรีมีมติ  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงการสนับสนุนของ กระทรวงมหาดไทย โดยสั่ง
การให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่มีบทบาท ในการน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)  ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดในลักษณะบูรณาการในช่วง
ระยะเวลาของการใช้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 
2560) ทุกภาคส่วนของสังคมไทย ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกอย่างยาวนานมีการ
เปลี่ยนแปลง ทางการเมืองที่ส าคัญส่งผลให้รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
อย่างเร่งด่วน ตั้งแต่ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558  เป็นต้นมานอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมาย   จาก   
รัฐบาลให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนงบประมาณลักษณะบูรณาการเรื่อง การป้องกัน ปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบ แผนงบประมาณดังกล่าว จึงเป็นหนึ่ง ในกลไกส าคัญของการบูรณาการการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศไทย  จนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 
2560 และให้ปรับระยะเวลาของ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 เป็นปี   
พ.ศ. 2560 - 2564 โดยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  และเชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ   20  ปี   
ที่ส าคัญจะตอบสนองกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริตที่ทันสมัย แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบจึงได้รับการทบทวนเป้าหมายแผนงานบูรณาการแนวทาง และตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการให้สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564)  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที ่  3  
(พ.ศ. 2560 - 2564)  ความพยายามบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ต่อเนื่อง
และเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน ความโปร่งใส 
เทียบเท่าระดับสากล จ าเป็นต้องด าเนินการจัดท าแผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ให้กระทรวงและทุกหน่วยงานร่วมกันก าหนดอนาคตและ
แก้ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย ในลักษณะประสาน เชื่อมโยงแบบเครือข่ายที่น าไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยว่าด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ว่าด้วยการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให้มีการทุจริต  ประพฤติมิชอบยังเป็นปัญหาส าคัญ 
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ของประเทศ ในช่วง 5 ปี จึงจ าเป็นที่ต้องเร่งปฏิรูปการบริหาร จัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค และท้องถิ่นและวางพ้ืนฐานเพ่ือให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 
2579 ดังนี้ 1) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็กมีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐาน 2) เพ่ือให้องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 3) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 4) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ
ทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชน   

ตามแนวทางการพัฒนาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง  เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ 
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน  พร้อมทั้งสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยม 
ต่อต้านการทุจริต ให้ด าเนินการโดย  

1. ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ภาครัฐด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน  มุ่งสร้างจิตส านึกในการ
รักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม 
ควบคู่กับการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์  สุจริต  ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริต
และการรู้เท่าทันการทุจริต ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิด หรือ
ผู้กระท าการทุจริต และประพฤติมิชอบ  

2. การป้องกันการทุจริต ภาครัฐได้ด าเนินการดังนี้   
   1) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีระบบที่โปร่งใส

ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  การจัดซื้อ จัดจ้างและการท า
สัญญาอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับรัฐ ให้มีกฎหมายห้ามมิให้น างบประมาณแผ่นดินไปใช้ประชาสัมพันธ์ตนเอง
ในเชิงหาเสียง ไม่ให้มีการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในขณะด ารงต าแหน่งที่
สามารถใช้อ านาจรัฐได้ และปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะ รวมทั้งการลดการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการและแนวทางการตัดสินใจ  
ระยะเวลาแล้วเสร็จ และเอกสารที่ใช้ในการขออนุญาตหรืออนุมัติจากทางราชการให้ระบบงานทั้งระบบโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตให้มีการจัดท าสัญญาคุณธรรม และเพ่ิมบทลงโทษ
ภาคเอกชนด้วย  

   2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต  รวมถึงแนวทางการสนับสนุนการ
สร้างกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนพิจารณารูปแบบการจัดสรร
งบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับ 
การปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ  
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3) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง  

4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้สามารถเป็นหน่วยงาน
หลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บูรณาการการท างาน
ร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์    

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เป็นห้วง
เวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  และเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการป.ป.ช. ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณ์  ที่ก าหนด วิสัยทัศน์  “ ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต ”  (Zero Tolerance and Clean Thailand) ก าหนดพันธกิจหลัก เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 2) ยกระดับ เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย       
4) พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ           
6) ยกระดับ ดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ 
ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จากทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการด าเนินงานที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีส าหรับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม รวมถึงภาคส่วนอ่ืน ๆ ในประเทศไทยสามารถน าไป ปรับใช้ในงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือให้ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างสง่างามท่ามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี   
มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ใน
การประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม   พ.ศ. 2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์  ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ  
โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้ง สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560  
เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ต่าง ๆ ด้วย 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ”  ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกระบวนการปรับสภาพสังคม ให้
เกิดภาวะที่“ ไม่ทนต่อการทุจริต ”  โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย (ตั้งแต่
ปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์  ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบัน หรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี  
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มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ และได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์   กล่าวคือกลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริตกลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค
ส่วน เพ่ือต่อต้านการทุจริต   

คณะกรรมการป.ป.ช. จึงได้มีค าสั่งที่ 646/2560 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน   พ.ศ. 2560 แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน การทุจริต  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้ง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน 
เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต น าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน  นักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยแต่ละระดับการศึกษาจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม     
การป้องกันการทุจริต) 2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด  “ Youngster with  good heart ” )  
3. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต ารวจ 4. หลักสูตรสร้างวิทยากร ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ5. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต   

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด การศึกษาให้แก่ผู้เรียน
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม   “ การป้องกันการทุจริต ”  
ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต และ4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง 4 หน่วยนี้  จะจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
และป้องกัน การทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้นบรรลุตาม
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (   พ.ศ. 2560 - 2564) 
และน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกันการทุจริต  เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตาม 
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอดังนี้   

1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้  ให้หน่วยงานที่ต้องน า
หลักสูตรไปด าเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับ ส านักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้  ส าหรับภาระงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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รองรับไว้  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 ไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  

2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการส านักงาน ก.พ. ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาน าหลักสูตรนี้ ไปปรับใช้ใน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการบุคลากรภาครัฐ หรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจารณา
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน  โดยให้หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู
อาจารย์  หรือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย 
ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากร ทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือ
ช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการ
และรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบเป็น
ระยะ ๆ ด้วย  

3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน ครูอาจารย์ รายละเอียด
หลักสูตร เพ่ือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption  Education หลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ทั้งนี้ ในการจัดการ เรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าวเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตใน
ลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต 
รวมทั้งจัดให้มี การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย   

 
 2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

   2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti - 
Corruption Education)  

   2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti -  Corruption 
Education) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

   2.3 เพ่ือให้ครูสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็น การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  

 
3. เป้าหมายในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

3.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา  
(Anti - Corruption Education)  

3.2 ผู้บริหารทุกคนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti - 
Corruption Education) ในสถานศึกษาได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
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3.3 ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนน าหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti 
- Corruption Education) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการ
ทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เรียน  

 
 4. เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) รายวิชาเพ่ิมเติม  “ การป้องกัน การทุจริต ”  
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต 4) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่ม
ปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการมี
สมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์   ดังนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม ผู้เรี ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวมในชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของ
ความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ  STRONG  :  จิต
พอเพียงต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย   

S (Sufficient) :  ความพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิตการพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึง การป้องกันการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์  แม้ว่าจะแตกต่างกัน ตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความพอเพียงจึงเป็น
ภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้   

T (Transparent) :  ความโปร่งใส หมายถึง ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ ความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย  ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
และปลุกให้ตื่นรู้  

 R (Realize) :  ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้าของปัญหา 
และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ  ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ที่เกิดขึ้น ความรู้รายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม   

O (Onward) :  มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อ
ท้อซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว   
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N (Knowledge) :  ความรู้ หมายถึง ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้วิเคราะห์  
สังเคราะห์  ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความ
พอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการ
ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย  ไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือ
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   

G (Generosity) :  ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร มีเมตตามีน้ าใจ ต่อกัน บนฐานของ
จิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ของพลเมือง
ความรับผิดชอบของพลเมืองต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก  การเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการป้องกันการทุจริต  
 5. สาระและผลการเรียนรู้   

สาระท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
ผลการเรียนรู้   

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

1.2 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้   
1.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 
สาระท่ี 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
ผลการเรียนรู้   

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
2.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   
2.3 ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  

สาระท่ี 3  STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต   
ผลการเรียนรู้   

3.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต   
3.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต   
3.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้าน การทุจริตทุก 

รูปแบบ   
สาระท่ี 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม   
ผลการเรียนรู้   

4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
4.2 ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
4.3 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมในการ 

ป้องกันการทุจริต  
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6. คุณภาพผู้เรียน   
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  สว่นรวม

ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และพลเมืองศึกษา 
- รู้และเข้าใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้านอิสรภาพ การพ่ึงพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน การยอมรับ

ความแตกต่างของความเป็นพลเมืองการเคารพสิทธิผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม ระบบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วม 

- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด้านอิสรภาพ การพ่ึงพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน  การยอมรับความแตกต่าง
ของความเป็นพลเมืองการเคารพสิทธิผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม  ระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนและสังคม 

- น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้  เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประเทศชาติ 

- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน 
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า ความรู้  ความเอ้ืออาทรบน

พ้ืนฐานการไม่ทุจริต 
- เห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต    
    จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 - รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีในโรงเรียน 

- รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ในระดับอาเซียน 
- ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
- ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริตในการท่าน้ายาล้างจาน 

การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การท าปุ๋ยชีวภาพ การให้บริการHome stay  
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมต่อชุมชน สังคม  และส านึกในการ

เป็นพลเมืองดีต่อประเทศ 
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการใช้น้า ไฟฟ้า การทิ้งขยะ  การรับประทานอาหาร 

และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน 
 - น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้  เหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองดีในการต่อต้านและป้องกัน การทุจริตที่จะส่งผลเสีย
ต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน 

- เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
และมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต        
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
- รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล ตอ่ประเทศในระดับ

สังคมโลก 
- รู้และเข้าใจใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
- รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม ประเทศอาเซียน 
- ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในประเทศและโลก 
- ด าเนินงานบริษัทสร้างการดีโดยยึดหลัก STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต 
- มีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก ในการต่อต้านการ

ทุจริต 
- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต         
จบระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
- รู้และเข้าใจการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบ คิดฐานสอง และ

ระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และสังคมโลก  
- รู้และเข้าใจกฎหมาย ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครูและประมวล กฎหมายอาญามาตรา 

1 (1) โดยทุจริต และความพอเพียง 
- รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหา ของผลประโยชน์

ทับซ้อนที่ส่งผลต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ 
- รู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อสังคม ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า  และความเอ้ืออาทร 
- รู้และเข้าใจแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมืองกรณีศึกษาประเทศไทย 
- รู้และเข้าใจปัญหา อุปสรรค์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างเสริมส านึก ความเป็นพลเมืองแก่เด็ก

และเยาวชน 
- รู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกความเป็น พลเมืองแก่เด็กและ

เยาวชน 
- รู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริต และมีความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต 
- ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  
- ใช้หลัก STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริตในการสร้างสรรค์ผลงานการท าภาพยนตร์สั้น 
- ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ในฐานะเป็น

พลเมืองที่ดีของสังคมและพลเมืองโลก 
- พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน 
- เห็นความส าคัญในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต    
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
- รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวมในระดับ

สังคม ประเทศชาติ สังคมโลก 
- รู้และเข้าใจประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลตอ่ประเทศใน

ระดับอาเซียน 
- รู้และเข้าใจกระบวนการในการต่อต้านการป้องกันการทุจริต ความเป็นพลเมืองและความเป็นพลโลกที่ดี  
- รู้วิธีการแก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต 
- น าพฤติกรรมที่เกิดจากระบบคิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลต่อระดับ  ประเทศและสังคมโลก 
- เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  สว่นรวมที่ส่งผล

ต่อสังคมและประเทศ รู้จักหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
- มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
- น าหลัก STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริตไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในสังคมไทย 
- ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศไทย 
- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต      
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
- วิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตระดับโลก 
- ปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน 
- วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลตอ่ประเทศชาติ

และสังคมโลก 
- รู้และเข้าใจลักษณะของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวมที่เกิดขึ้น

ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก  
- รู้และเข้าใจระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพ.ร.บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต   พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
- รู้และเข้าใจปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศ ต่าง ๆ และโลก 
- น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างส านึกความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ

การทุจริต วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
- จัดกิจกรรมอ าส าโดยผ่านกระบวนการSTRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือ การพัฒนาประเทศสู่

สังคมโลก 
- น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในฐานะเป็นพลเมืองดีและ

เป็นพลโลก 
- ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย 

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น  ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์  ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๓. ตระหนักและเห็น ความส าคัญ
ของ การต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายทฤษฎี ความหมาย 
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์  
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้  
๒. บอกสาเหตุของการทุจริต ใน
ชุมชนได้  
๓. บอกสาเหตุและแนวทางการ
แก้ ปัญหาการทุจริตใน
กรณีศึกษาได้  
๔. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา
การทุจริตในชุมชนได้  
๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วน
ตน ออกจากประโยชน์ส่วนรวม
ที่ส่ง ผลกระทบต่อประเทศ โดย
ใช้ ระบบคิดฐานสอง  
๖. วิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่าง ระบบคิดฐานสองและ
ระบบ คิดฐานสิบ  
๗. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของการต่อต้าน
และป้องกัน การทุจริต  
๘. การแยกแยะความแตกต่าง 
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต  
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต  
๙. บอกปัญหาการทุจริตใน
ชุมชน ของตนได้  

- ทฤษฎี ความหมายของการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน  
  
- สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา
การทุจริตจากกรณีศึกษา - แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ใน
ชุมชน  
 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
กระทบต่อประเทศ โดยใช้ระบบ คิด
ฐานสอง  
 
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างระบบคิดฐานสองและระบบ
คิดฐานสิบ  
 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต  
 
- การแยกแยะความแตกต่าง 
 
 
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๐. ระบุแนวทางการป้องกัน การ

ทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก จริยธรรม  
๑๑. วิเคราะห์ระหว่างการขัดกัน ของ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์  
ส่วนรวมกับการทุจริต  
๑๒. ระบุแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดจากการไม่แยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
๑๓. บอกความหมายของค าว่าการ
ขัดกันได้  
๑๔. บอกรูปแบบของการขัดกันได้  
๑๕. บอกสาเหตุของการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนในสังคมได้  
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์  
ทับซ้อนในสังคมได้  
๑๗. บอกแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม  
 

- แนวทางการป้องกันการทุจริต ใน
ชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม  
  
- การวิเคราะห์การขัดกันของ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์  
ส่วนรวมกับการทุจริต - แนวทางการ
แก้ปัญหาการทุจริต ที่เกิดจากการไม่
แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม  
 
 
- ความหมายของค าว่าการขัดกัน  
  
- รูปแบบของการขัดกัน  
 
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อนในสังคม  
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในสังคม  
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนในสังคม 

 
 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  
 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต   
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริต  
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับชุมชน  
 

- รูปแบบ/ลักษณะความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต  
  
- ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต  
 

- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษ ทาง
สังคมในระดับชุมชน  
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๓. ตระหนักและเห็น ความส าคัญ
ของ การต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริต 

๔. บอกบทบาทและหน้าที่ของ
เยาวชนที่ดีต่อชุมชน  
๕. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน เป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ใน
ชุมชน 

- บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่ดี
ต่อชุมชน  
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น ผู้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ใน
ชุมชน 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
3. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมายของ ความ
พอเพียงความซื่อสัตย์  และความดี 
๒. สรุปองค์ความรู้เชื่อมโยง 
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ หลัก
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตน ตาม
หลักความพอเพียง   
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน  
๕. รู้และเข้าใจความหมาย ของค า
ว่าความโปร่งใส  
๖. การแยกแยะผลกระทบ จาก
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน  
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน  
๙. อธิบายความหมาย  “ ตื่นรู้ ”  
ได้  
๑๐. คิดวิเคราะห์  แยกแยะ การ
กระท าที่มีการตื่นรู้  
 

- ความหมายของความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์และความดี  
  
- พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
- การปฏิบัติตนตามหลัก ความ
พอเพียง  - การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้าง
จิตส านึก ในการไม่คดโกงผู้อื่น  
- ความหมายค าว่า ความโปร่งใส  
  
- การแยกแยะผลกระทบจาก 
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส  
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน 
 - การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
โปร่งใส ในการปฏิบัติงาน  
- ความหมาย ตื่นรู้  
 
- การคิดวิเคราะห์  แยกแยะ การ
กระท าที่มีการตื่นรู้  
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๑. อธิบายความหมาย ของความ

มุ่งม่ันตั้งใจได้  
๑๒. อธิบายความหมาย ของความ
ซื่อสัตย์ได้  
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็น ผู้มีพฤติกรรม
ของบุคคลที่มี ความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน  
๑๔. สามารถสร้างฐานความคิด จิต
พอเพียงต่อต้นการทุจริต ให้เกิดข้ึน
เป็นพื้นฐานความคิด ของปัจเจก
บุคคลได้  
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได้  
๑๖. บอกความหมายของ ความเอ้ือ
อาทรได้  
๑๗. ยกตัวอย่างของความเอ้ืออาทร
ได้  

- ความหมายของความมุ่งม่ันตั้งใจ  
  
- ความหมายของความซื่อสัตย์   
  
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม 
ของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใน
การปฏิบัติงาน  
- การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง 
ต่อต้นการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็น 
พ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน  
- ความหมายของความเอ้ืออาทร   
  
- ตัวอย่างของความเอ้ืออาทร 

 
 

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและ
มีความรู้รับผิดชอบ ต่อสังคม  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมาย ของพลเมือง
ศึกษา 
๒. อธิบายความแตกต่างระหว่าง 
ความเป็นราษฎรและความเป็น 
พลเมือง 
๓. อธิบายคุณลักษณะของ พลเมือง 
๔. บอกแนวทางการสร้างส านึก 
ความเป็นเมืองต่อสังคม  
 

- ความหมายของพลเมืองศึกษา  
  
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น 
ราษฎรและความเป็นพลเมือง 
 
- คุณลักษณะของพลเมือง 
- แนวทางการสร้างส านึก ความเป็น
เมืองต่อสังคม 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น  ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

 หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม      จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ของ
การทุจริตและทิศทาง การป้องกัน
การทุจริตในสังคม  
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริต  
๓. วิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์  
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ ระบบ
คิดฐานสองที่ส่งผลกระทบ ต่อ
ประเทศในระดับอาเซียน  
๔. การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิด 
จากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ 
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประเทศและ
อาเซียน ส่งผลต่อประเทศและ
อาเซียน  
๕. ระบุรูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๖. คิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน และ
สังคม  

- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง 
การป้องกันการทุจริตในสังคม  
 
 - ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต  
 
 
 
- การวิเคราะห์  วิจารณ์  สังเคราะห์  
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบ 
คิดฐานสองที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศในระดับอาเซียน  
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจาก
ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพต่าง ๆ  
- รูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
- การคิดแยกแยะการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนและ
สังคม 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๗. วิเคราะห์  ความสัมพันธ์  ของ

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอาเซียน  
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต ที่
เกิดข้ึนภายในระดับประเทศและ
จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกัน การ
ทุจริตในระดับประเทศ  
๙. เห็นความส าคัญของการต่อต้าน 
และป้องกันการทุจริต  
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
๑๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ  
ระดับประเทศ   
๑๒. หาแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับ 
ประเทศ  

 

- การวิเคราะห์  ความสัมพันธ์   
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอาเซียน  
- การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศ 
และจริยธรรมที่ใช้ในการป้องกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ  
- ความส าคัญของการต่อต้าน และ
ป้องกันการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์  
ทับซ้อนในระดับประเทศ        
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 หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ
ความไม่ทน ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต  
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคม  
๔. คิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจาก การ
ลงโทษทางสังคมในระดับ ประเทศ 
๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ  
๖. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต จาก
การศึกษากรณีตัวอย่างการทุจริตใน
กลุ่มประเทศอาเซียน  
๗. การวิเคราะห์ผลเสียจาก การ
ทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน  
 ๘. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริตในระดับกลุ่มประเทศ อาเซียน  
 

- ลักษณะความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต  
  
- การสร้างตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้าน และ
ป้องกันการทุจริต  
- การลงโทษทางสังคม  
 - การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับ จาก
การลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ  
- การสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการลงโทษ ทาง
สังคม 
- ความไม่ทนและความละอาย ต่อ
การทุจริตจากการศึกษากรณี 
ตัวอย่างการทุจริตในกลุ่มประเทศ 
อาเซียน  
- การวิเคราะห์ผลเสียจาก การ
ทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
ความละอายและความไม่ทน ต่อ
การทุจริตของกลุ่มประเทศ อาเซียน 
- การสร้างตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการต่อต้าน และ
ป้องกันการทุจริตในระดับ กลุ่ม
ประเทศอาเซียน    
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 หน่วยที่ ๓ STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ทีS่TRONG  :   
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น อุปกรณ์  
และเครื่องมือที่เหมาะสมกับ การ
ประกอบอาชีพตามหลัก STRONG  
:  จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่นตามหลัก STRONG  :  จติ
พอเพียงต้านทุจริต - ความส าคัญ
ของการประกอบ อาชีพโดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่นตามหลัก STRONG  :  จิต
พอเพียงต้านทุจริต        
 

- การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต
เกี่ยวกับ    
๑) การท าน้ ายาล้างจาน    
๒) การนวดแผนโบราณ    
๓) การซ่อมรถจักรยาน    
๔) การท าปุ๋ยชีวภาพ    
๕) การให้บริการHome Stay   

 

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรู้รับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ๓. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

๑. อธิบายองค์ประกอบของ 
การศึกษาความเป็นพลเมืองได้  
๒. บอกความหมายของค าว่า   
การเป็นพลเมืองดีได้  
๓. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดีได้  
๔. บอกความหมายของค าว่าสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อประเทศ  
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีต่อการสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อประเทศ  
๖. เห็นความส าคัญของ การสร้าง
ส านึกพลเมืองที่มี ความรับผิดชอบ
ต่อประเทศ  
 

- องค์ประกอบของการศึกษา ความ
เป็นพลเมืองเก่ียวกับ    
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม    
๒) ความเกี่ยวพันชุมชน    
๓) ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
- ความหมายของค าว่าการเป็น 
พลเมืองดี  
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ได้แก่   
๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบ ระดับบุคคล    
๒) การมีส่วนร่วม   
๓) ความยุติธรรม 
- ความหมายของค าว่าสร้างส านึก 
พลเมืองต่อประเทศ - พฤติกรรมที่มีต่อ
การสร้างส านึก พลเมืองต่อประเทศ - 
ความส าคัญของการสร้างส านึก 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศ 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง

วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์  การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. ยกตัวอย่างการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์  
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช ้ระบบ
คิดฐานสองที่ส่งผลกระทบ ต่อ
ประเทศในสังคมโลก  
๔. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริต  
๕. การแยกแยะการทุจริตที่เกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและสังคมโลก  
๖. รู้และเข้าใจการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในโลกและจริยธรรมที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก  
 

 - การวิเคราะห์สถานการณ์  การ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม  
 - ตัวอย่างการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 - การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล กระทบต่อ
ประเทศในสังคมโลก  
 - ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
  
 
 - การแยกแยะการทุจริตที่เกิด จาก
การคิดระบบคิดฐานสิบ ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ ต่อประเทศและ
สังคมโลก  
 - การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ
จริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๗. การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด 

จากการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์  
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ  
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ ของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อนใน
กลุ่มประเทศอาเซียน  

- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด จาก
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแนวทางป้องกันผลประโยชน์  ทับ
ซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน   

 

 หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทน ต่อ
การทุจริต ๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้
ละอายและไม่ทน ต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทน  
ต่อการทุจริต   
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับโลก  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน  
การทุจริต  
๔. วิเคราะห์ถึงผลเสียจาก
การศึกษากรณีตัวอย่างของความ
ละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริตของ ประเทศต่าง ๆ ในระดับ
โลก  
๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน การ
ทุจริตของประเทศต่าง ๆ  ในระดับ
โลก  
  
 

- ลักษณะความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก  
 - ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษา
กรณีตัวอย่างของความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ ประเทศ
ต่าง ๆ ในระดับโลก  
- ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตจากกรณีศึกษากรณี
ตัวอย่างของความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตของ ประเทศต่าง ๆ ใน
ระดับโลก       
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 หน่วยที่ ๓ STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ทีS่TRONG  :   
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมายและหลักการ
ของ STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต  
๒. สรุปองค์ความรู้ หลักการของ 
STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต เชื่อมโยงการด าเนินการกับ
บริษัทสร้างการดี   
๓. อธิบายความหมายและหลักการ
ของบริษัทสร้างการดี  
๔. สามารถจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
ได้  
๕. สามารถด าเนินการบริษัท  
สร้างการดี โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ของ STRONG  :  จิตพอเพียง  
ต้านทุจริต  
 

- ความหมายและหลักการของ 
STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต  
- หลักการของ STRONG  :   จิต
พอเพียงต้านทุจริตเชื่อมโยง การ
ด าเนินการกับบริษัทสร้างการดี 
 
 
- ความหมายและหลักการของบริษัท
สร้างการดี  
- การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี  
 
- การด าเนินการบริษัทสร้างการดี โดย
ประยุกต์ใช้หลักการของ STRONG  :  
จิตพอเพียง ต้านทุจริต        

 

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี   
 ๒. วิเคราะห์ความเป็นพลเมืองด้าน
คุณค่า ค่านิยม ความรู้  ความเข้าใจ 
ทักษะและพฤติกรรม เพ่ือสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อสังคมโลก  
 

- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้าน
การเมืองการปกครอง  
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองด้าน
คุณค่า ค่านิยม ความรู้  ความเข้าใจ
และทักษะและพฤติกรรม - การสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อสังคมโลก 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น  ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้   เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

 หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน  1๒  ชั่วโมง  

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

1. อภิปรายการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล  
ต่อประเทศ  
2. เสวนาสัมมนา ระบบคิดฐานสอง 
ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ
สังคมโลก  
3. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่
สอดคล้อง กับระบบคิดฐานสิบ  
4. อภิปรายถึงความแตกต่าง ของ
ค าว่าจริยธรรม คุณธรรม และการ
ทุจริต  
5. บอกประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน และ
คร ู
6. อภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล  
ต่อสังคม ต่อประเทศ  
7. อภิปรายปัญหาของผลประโยชน์  
ทับซ้อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ 8. อภิปราย ประมวล
กฎหมาย อาญามาตรา 1 (1)  “ 
โดยทุจริต ”    
 

- การอภิปรายการคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อประเทศ 
 
- การเสวนาสัมมนา ระบบ คิดฐานสอง
ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและสังคม
โลก 
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับ
ระบบคิดฐานสิบ 
 
- การอภิปรายความแตกต่าง ของค าว่า  
จริยธรรม คุณธรรม และการทุจริต 
- ประมวลกฎหมายจริยธรรม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน และครู 
 
- การอภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อสังคมต่อประเทศ 
 
- การอภิปรายปัญหา ของผลประโยชน์
ทับซ้อนที่ส่งผล ต่อการพัฒนาประเทศ 
- การอภิปรายประมวลกฎหมาย อาญา
มาตรา 1 (1)  “ โดยทุจริต ”    
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทน ต่อ
การทุจริต  
2. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและไม่
ทน ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อภิปราย เสวนาสัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจาก ความไม่
ละอายและการเพิกเฉย ต่อการ
ทุจริต  
2. อภิปราย เสวนาสัมมนาเกี่ยวกับ
แนวทางการแก้ปัญหา และวิธี
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิด ผลกระทบจาก
ความไม่ละอาย และการเพิกเฉยต่อ
การทุจริต    
 

- การอภิปราย เสวนาสัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจาก ความไม่ละอาย
และการเพิกเฉย ต่อการทุจริต  
 
- การอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหา 
และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผล กระทบ
จากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อ
การทุจริตตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (   พ.ศ.2560 - 2564)     

 

หน่วยที่ 3 STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  8  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
2. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ทีS่TRONG  :   
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต   
2. วิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น  โดยใช้
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต  
 

- การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต   
- การวิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต         
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  1๒  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  
2. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. อภิปรายแนวทางการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ  :  ในจังหวัด 
ล าปาง  
2. อภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือในจังหวัด 
ล าปาง  
3. อภิปรายแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง  
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือในจังหวัด 
ล าปาง   
4. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง  
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร  
5. อภิปรายปัญหา อุปสรรค์  
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง
ส านึก ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร  
6. อภิปรายแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในจังหวัดสกลนคร   
7. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่ เยาวชน
กรณีศึกษาภาคใต้ ในจังหวัดยะลา  
  

 

- การอภิปรายแนวทางการสร้างเสริม 
ส านึกความเป็นพลเมืองกรณีศึกษา
ภาคเหนือ  :  จังหวัดล าปาง 
 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือในจังหวัด ล าปาง 
 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือในจังหวัด ล าปาง 
 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองกรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  :  จังหวัด
สกลนคร 
 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
จังหวัดสกลนคร 
 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
จังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองกรณีศึกษา
ภาคใต้  :  จังหวัดยะลา 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  1๒  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 8. อภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ

ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา  
9. อภิปรายแนวทางการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา  

- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา  
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา
รปูแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

 หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนรวม  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. เสวนาการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล ตอ่
ประเทศในระดับอาเซียนได้  
๒. สัมมนาเปรียบเทียบผล ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากระบบ คิดฐาน
สองไปแก้ระบบคิดฐานสิบ ที่ส่งผล
ต่อประเทศและสังคมโลก  
๓. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อ
สังคมและประเทศ  
๔. วิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผล ต่อการ
แก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์  ส่วนตน  
๕. อธิบายประมวลกฎหมายอาญา ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทุจริต 
๖. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง 
จริยธรรมและคุณธรรมที่ส่งผล ต่อ
การแก้ปัญหาการทุจริต  
๗. อภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ  
 

- การเสวนาการคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีผล ต่อประเทศในระดับ
อาเซียน 
- การสัมมนาเปรียบเทียบผล ของ
พฤติกรรมที่เกิดจากระบบ คิดฐานสอง
ไปแก้ระบบคิดฐานสิบ ที่ส่งผลต่อ
ประเทศและสังคมโลก 
- แนวทางการแก้ปัญหาการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อสังคม
และประเทศ  
- การวิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผล ต่อการ
แก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนตน 
- การอธิบายประมวลกฎหมาย อาญาที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายความสัมพันธ์  ระหว่าง
จริยธรรม และคุณธรรม ที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ            



28 
 

หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทน 
ต่อการทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต ที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย  
๒. เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  

- การวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต ที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย  
- การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย        

 

หน่วยที่ ๓ STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG  :   จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ทีS่TRONG  
:   จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย โดยยึด
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต  
๒. เสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย  
 

- การอภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย  โดยยึด
หลัก STRONG  :  จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต  
- การเสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต มา
พัฒนาสังคมไทย         
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อภิปรายความเป็นพลเมืองใน
บริบทต่างประเทศ  
๒. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) มา
ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย  
๓. อภิปรายความเป็นพลเมืองใน
บริบทต่างประเทศ  
๔. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศเกาหลีใต้)  
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย  

- การอภิปรายความเป็นพลเมืองใน
บริบทต่างประเทศ - การน าข้อคิดจาก
การศึกษาเก่ียวกับความเป็นพลเมือง
ในบริบทต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 
- การอภิปรายความเป็นพลเมืองใน
บริบทต่างประเทศ  
- การน าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ (ประเทศ เกาหลีใต้) มา
ประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย        
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น  ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  

 หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนรวม  
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนรวม  
๓. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญ ของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. วิเคราะห์หลักการการแยกแยะ ระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต  
๒. แยกแยะความแตกต่างระหวา่ง 
จริยธรรมและการทุจริต  
๓. วิเคราะห์ผลจากการกระท า ที่ไม่ท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
๔. วิเคราะห์การกระท าที่สอดคล้อง กับ
คุณธรรม  
๕. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวมที่สง่ผล  
ต่อประเทศชาติและสังคมโลก  
๖. สัมมนาการขัดกันที่เกิดขึ้น ระหว่าง
บุคคล สังคม ประเทศชาติ และโลก   
๗. วิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๖๐  
๘. สัมมนาระเบียบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และพ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต   พ.ศ.๒๕๔๒  
มาตรา ๔  
๙. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนและเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน  
๒๐. วิเคราะห์ลักษณะของ ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนและรูปแบบ ของผลประโยชน์ทบัซ้อน  

- การวิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
 - การแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต  
- การวิเคราะห์ผลจากการกระท าที่ไม่ท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
- การวิเคราะห์การกระท า ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม 
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม ที่สง่ผล ต่อประเทศชาติและสังคม
โลก 
- การวิเคราะห์การขัดกันที่เกิดขึ้น ระหว่าง
บุคคล สังคม ประเทศชาติ และโลก 
- การวิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต    พ.ศ.๒๕๖๐  - การ
สัมมนาระเบียบการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต   
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  ทบั
ซ้อนและแนวทางการแก้ปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 - การวิเคราะห์ลักษณะของ ผลประโยชน์
ทับซ้อนและรปูแบบ ของผลประโยชน์ทบั
ซ้อน           
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทน 
ต่อการทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ
ไม่ทน ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมาย รูปแบบ และ
สาเหตุของ  “ การทุจริต ”    
การสอบ  
๒. อธิบายความหมายของ   “ ความ
ละอายและความไม่ทน ต่อการทุจริต 
”   
๓. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน เป็นผู้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเทศ ที่มี
ปัญหาการทุจริตเกิดข้ึน ในประเทศ
ไทยและส่งผลกระทบ ต่อ
ต่างประเทศและโลก  
๔. อธิบายความหมายของ   “ การ
ลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction) ”    
๕. เสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น ผู้ไม่
ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง โดยใช้
การลงโทษทางสังคม  
๖. บอกผลกระทบที่เกิดจาก การ
ทุจริต  
๗. จัดท าโครงงานสร้าง ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญ ของ
การต่อต้านและป้องกัน การทุจริตใน
โรงเรียนผ่านกิจกรรม นักเรียน  
 

- ความหมายรูปแบบและสาเหตุ ของ
การทุจริต  
 - ความหมายของ  “ ความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต ”   
 - ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ประเทศ
ที่มีปัญหาการทุจริต เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยและส่งผล กระทบต่อต่างประเทศ
และโลก 
- ความหมายของ  “ การลงโทษ ทาง
สังคม (Social Sanction) ”    
 - การเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น ผู้ไม่
ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง โดยใช้
การลงโทษทางสังคม   
 - ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต  
 - การจัดท าโครงงานสร้าง ความ
ตระหนักและความส าคัญ ของการ
ต่อต้านและป้องกัน การทุจริตใน
โรงเรียนผ่านกิจกรรม นักเรียน    
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หน่วยที่ ๓ STRONG  :  จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน  ๘  ชั่วโมง  

 ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG  :  จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ทีS่TRONG  
:   จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. รู้และเข้าใจ เรื่อง ความพอเพียง 
กับการต่อต้านทุจริต  
๒. ประยุกต์ใช้ความพอเพียง เพ่ือ
ต่อต้านทุจริต  
๓. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความพอเพียงต่อต้านทุจริตในชีวิต 
ประจ าวัน  
๔. รู้และเข้าใจ เรื่อง ความโปร่งใส 
กับการต่อต้านการทุจริต  
๕. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสตอต้านการทุจริต ใน
ชีวิตประจ าวัน  
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใส 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต  
๗. บอกวิธีการต้านทุจริตระดับ 
สังคมโลก  
๘. สร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต้าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก  
๙. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการต้าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก  
๑๐. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การทุจริตระดับสังคมโลก  
๑๑. บอกแนวทางการป้องกัน  
การทุจริตระดับสังคมโลก  
 

- ความพอเพียงกับการต่อต้าน ทุจริต  
- การประยุกต์ใช้ความพอเพียง เพื่อ
ต่อต้านทุจริต  
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ ความ
พอเพียงต่อต้านทุจริต ใน
ชีวิตประจ าวัน  
- ความโปร่งใสกับการต่อต้าน การ
ทุจริต - ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสตอต้านการทุจริต ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใส 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต  
- วิธีการต้านทุจริตระดับสังคมโลก  
- วิธีการสร้างจิตส านึกของตน เพื่อต้าน
ทุจริตระดับสังคมโลก  
- การต้านทุจริตระดับสังคมโลก  
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 
- แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับ
สังคมโลก     
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน  ๑๒  ชั่วโมง  

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม  
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม  
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
และหน้าที่ของพลเมือง 
๒. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 
จากการละเมิดสิทธิหน้าที่ของตนเอง 
และผู้อ่ืน  
๓. สามารถหาแนวทางในการแก้ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่น  
๔. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และ
ผู้อื่น  
๕. ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น  
๖. วิเคราะห์ความส าคัญของปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย  
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง การ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมายกับความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม  
๘. จัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์   
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ  
กติกากฎหมาย  
๙. ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย  
๑๐. ระบพุฤติกรรมของพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อการป้องกัน  
การทุจริต  
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่มี
ต่อการป้องกันการทุจริต  
 ๑๒. จัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์  
ให้การส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบ
ต่อการป้องกันการทุจริต  

- การละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ 
พลเมือง 
- การวิเคราะห์สถานการณ์  การทุจริต
จากการละเมิดสิทธิ หน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน  
- แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิด
สิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืน  
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง การ
เคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่น 
 - การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หน้าที่ต่อตน 
 
 
- การวิเคราะห์ความส าคัญ ของปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย  
- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย กับความ
รบัผิดชอบต่อสังคม  
เองและผู้อื่น 
- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์   
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย  
- การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย  
 
- พฤติกรรมของพลเมืองที่มี ความ
รบัผิดชอบต่อการป้องกัน การทุจริต 
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่มี
ต่อการป้องกันการทุจริต   
เรียนรู้   
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๓. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง/ 

พลโลกที่มีความรับผิดชอบ ต่อการ
ทุจริต  
๑๔. วิเคราะห์พฤติกรรม ของ
พลเมือง/ พลโลกที่มี ความ
รบัผิดชอบต่อการทุจริต  
๑๕. เสนอแนวทางในการสร้างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมืองที่ความ
รบัผิดชอบต่อการทุจริต  
  

- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์   
ให้การส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบต่อ
การป้องกันการทุจริต - พฤติกรรมของ
พลเมือง/พลโลก ที่มีความรับผิดชอบ
ต่อการทุจริต  
 - การวิเคราะห์พฤติกรรม ของ
พลเมือง/พลโลกที่มี ความรบัผิดชอบ
ต่อการทุจริต  
- การเสนอแนวทางในการสร้างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมืองที่ความ
รบัผิดชอบต่อการทุจริต  
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รายละเอียดของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
กรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยที่

ประชุม ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย   

1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   
3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่
ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้    

กลุ่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับปฐมวัย และ ป.1  - ม.6) มีชื่อหลักสูตรว่า “รายวิชา
เพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต 
          กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา มีชื่อหลักสูตร “วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart” 
          กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ มีชื่อหลักสูตร “หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและ
ต ารวจ” 
          กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร มีชื่อหลักสูตร “สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” 
          กลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช มีชื่อหลักสูตร “โค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต” 

 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น 13 ระดับชั้นปี 

ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ในแต่ละระดับชั้นปี  
จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ต้องจัดท าเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้แตกต่างกัน ตามความ
เหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ชื่อหลักสูตร   “รายวิชา การป้องกันการทุจริต” 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม  จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต  โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) หลักสูตรที่  ๑ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการน าไปใช้ตามความเหมาะสมของ
แต่ละโรงเรียน โดยโรงเรยีนห้องแซงวิทยาคมได้น ามาจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้นักเรียน  

๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
๒.๕ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
๒.๖ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
๒.๗ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
๒.๘ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

๓. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ

ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการเรียนรู้ 
๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มีความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต 
๔. ผลการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ ๑           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1        เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตน กับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริต 

- ทฤษฎีความหมายของการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม 
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน 
- สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต
จากกรณีศึกษา 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในชุมชน 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ 
โดยใช้ระบบคิดฐานสอง 
- การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระบบ
คิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
- ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
- การแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน 
- แนวทางการป้องกันการทุจริตในชุมชนโดย
ยึดหลักจริยธรรม 
- การวิเคราะห์การขัดกันของประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับการทุจริต 
-แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจาก
การไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 
- ความหมายของค าว่า การขัดกัน 
- รูปแบบของการขัดกัน 
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
สังคม 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม 
 

- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
สังคม 

12 60 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ความละอายและ
ความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย 
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ 
การทุจริตทุก
รูปแบบ 
 

- รูปแบบ/ลักษณะความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
- ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษทางสังคมใน
ระดับชุมชน 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่
ทนต่อการทุจริตในชุมชน  

8 40 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     เวลา 20 ชั่วโมง     ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

- ความหมายของความมุ่งม่ันตั้งใจ  
 - ความหมายของความซื่อสัตย์   
 - การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม ของ
บุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการปฏิบัติงาน  
- การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง ต่อต้น
การทุจริตให้เกิดข้ึนเป็น พ้ืนฐานความคิด
ของปัจเจกบุคคล 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG” 
เป็นแนวทางในการ พัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงาน  
- ความหมายของความเอ้ืออาทร   
 - ตัวอย่างของความเอ้ืออาทร 

10 50 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ
มีความรบัผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- ความหมายของพลเมืองศึกษา  
 - ความแตกต่างระหว่างความเป็น ราษฎร
และความเป็นพลเมือง 
- คุณลักษณะของพลเมือง 
- แนวทางการสร้างส านึก ความเป็นเมืองต่อ
สังคม 

10 50 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2    เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตน กับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริต 

- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง 
การป้องกันการทุจริตในสังคม 
- ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
- การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกา
ระทบต่อประเทศในระดับอาเซียน 
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจากระบบการ
คิดฐานสิบในอาชีพต่างๆ ที่ส่งผลต่อประเทศ
และอาเซียน 
- รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชนและสังคม 
- การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมต่อประเทศและอาเซียน 
- การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศและ
จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตใน
ระดับประเทศ 
- ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนระดับประเทศ 
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ระดับประเทศ 

12 60 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

2 ความละอายและ
ความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

3. ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกัน 
การทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย 
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ 
การทุจริตทุก
รูปแบบ 
 

- ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต  
 - การสร้างตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การต่อต้าน และป้องกันการทุจริต  
- การลงโทษทางสังคม  
 - การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับ จากการลงโทษ
ทางสังคมในระดับ ประเทศ  
- การสร้างความตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการลงโทษ ทางสังคม 
- ความไม่ทนและความละอาย ต่อการทุจริต
จากการศึกษากรณี ตัวอย่างการทุจริตในกลุ่ม
ประเทศ อาเซียน  
- การวิเคราะห์ผลเสียจาก การทุจริตจากกรณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับ ความละอายและความไม่
ทน ต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศ อาเซียน - 
การสร้างตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การต่อต้าน และป้องกันการทุจริตในระดับ 
กลุ่มประเทศอาเซียน    
 

8 40 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2       เวลา 20 ชั่วโมง        ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

- การประกอบอาชีพตามหลัก STRONG  :  
จิตพอเพียงต้านทุจริตเกี่ยวกับ    
๑) การท าน้ ายาล้างจาน    
๒) การนวดแผนโบราณ    
๓) การซอ่มรถจักรยาน    
๔) การท าปุ๋ยชีวภาพ    
๕) การให้บริการHome Stay   

10 50 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- องค์ประกอบของการศึกษา ความเป็น
พลเมืองเก่ียวกับ    
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม    
๒) ความเกี่ยวพันชุมชน    
๓) ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
- ความหมายของค าว่าการเป็น พลเมืองดี  
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ได้แก่    
๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบ ระดับบุคคล    
๒) การมีส่วนร่วม   
๓) ความยุติธรรม 
- ความหมายของค าว่าสร้างส านึก พลเมือง
ต่อประเทศ - พฤติกรรมที่มีต่อการสร้าง
ส านึก พลเมืองต่อประเทศ - ความส าคัญ
ของการสร้างส านึก พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อประเทศ 

10 50 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตน กับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริต 

- การวิเคราะห์สถานการณ์  การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์  ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 - ตัวอย่างการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 - การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน ออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
ที่ส่งผล กระทบต่อประเทศในสังคมโลก  
 - ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
  - การแยกแยะการทุจริตที่เกิด จากการคิด
ระบบคิดฐานสิบ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผล
กระทบ ต่อประเทศและสังคมโลก  
 - การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและจริยธรรมที่ใช้
ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด จากการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน และ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์  ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน   

12 60 

2 ความละอายและ
ความ ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

3. ตระหนักและ
เห็นความส าคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกัน 
การทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ความละอาย 
และความไม่ทน

- ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก  
 - ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษากรณี
ตัวอย่างของความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตของ ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก  
- ความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการ

8 40 



49 
 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

ต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ 
การทุจริตทุก
รูปแบบ 

ทุจริตจากกรณีศึกษากรณีตัวอย่างของความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก       

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3       เวลา 20 ชั่วโมง        ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

- ความหมายและหลักการของ STRONG  :  
จิตพอเพียง ต้านทุจริต  
- หลักการของ STRONG  :   จิตพอเพียง
ต้านทุจริตเชื่อมโยง การด าเนินการกับ
บริษัทสร้างการดี 
- ความหมายและหลักการของบริษัทสร้าง
การดี  
- การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี  
- การด าเนินการบริษัทสร้างการดี โดย
ประยุกต์ใช้หลักการของ STRONG  :  จิต
พอเพียง ต้านทุจริต   

10 50 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมืองการ
ปกครอง  
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองด้านคุณค่า 
ค่านิยม ความรู้  ความเข้าใจและทักษะและ
พฤติกรรม  
- การสร้างส านึกพลเมืองต่อสังคมโลก 
 

10 50 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4    เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิด
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต 

- การอภิปรายการคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อประเทศ 
- การเสวนาสัมมนา ระบบ คิดฐานสองท่ี
ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและสังคมโลก 
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้อง กับระบบ
คิดฐานสิบ 
- การอภิปรายความแตกต่าง ของค าว่า  
จริยธรรม คุณธรรม และการทุจริต 
- ประมวลกฎหมายจริยธรรม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนักเรียน และครู 
- การอภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อสังคมต่อประเทศ 
- การอภิปรายปัญหา ของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ส่งผล ต่อการพัฒนาประเทศ 
- การอภิปรายประมวลกฎหมาย อาญา
มาตรา 1 (1)  “ โดยทุจริต ”    

12 60 

2 ความละอายและ
ความ ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความ
ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ 

 - การอภิปราย เสวนาสัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจาก ความไม่ละอายและ
การเพิกเฉย ต่อการทุจริต  
- การอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหา และ
วิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผล กระทบจากความ
ไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริตตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 - 2564)     

8 40 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพ่ือให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4       เวลา 20 ชั่วโมง        ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

- การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้หลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต   
- การวิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้หลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต         

8 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- การอภิปรายแนวทางการสร้างเสริม ส านึก
ความเป็นพลเมืองกรณีศึกษาภาคเหนือ  :  
จังหวัดล าปาง 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึกความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาคเหนือใน
จังหวัด ล าปาง 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึกความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาคเหนือใน
จังหวัด ล าปาง 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองกรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  :  จังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึกความเป็น

12 60 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

พลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึกความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง ส านึก
ความเป็นพลเมืองกรณีศึกษาภาคใต้  :  
จังหวัดยะลา 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค์ และ
ความส าเร็จในการเสริมสร้าง ส านึกความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาคใต้
ในจังหวัดยะลา  
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ส านึกความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชน กรณีศึกษาภาคใต้ใน
จังหวัดยะลา 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5    เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

- การเสวนาการคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่มีผล ต่อประเทศในระดับอาเซียน 
- การสัมมนาเปรียบเทียบผล ของพฤติกรรม
ที่เกิดจากระบบ คิดฐานสองไปแก้ระบบคิด
ฐานสิบ ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
- แนวทางการแก้ปัญหาการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อสังคมและประเทศ  
- การวิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผล ต่อการ
แก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์  ส่วนตน 
- การอธิบายประมวลกฎหมาย อาญาที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายความสัมพันธ์  ระหว่าง
จริยธรรม และคุณธรรม ที่ส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน เชิง
นโยบายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ            

12 60 

2 ความละอาย
และความ ไม่
ทนต่อการทุจริต 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

 - การวิเคราะห์ผลกระทบจาก กรณีศึกษา
ปัญหาการทุจริต ที่เกิดข้ึนในประเทศไทย  
- การเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย        

8 40 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5       เวลา 20 ชั่วโมง        ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

 - การอภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ ปัญหา
การทุจริตในสังคมไทย  โดยยึดหลัก 
STRONG  :  จิตพอเพียง ต้านทุจริต  
- การเสนอแนวทางการน าหลัก STRONG  :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต มาพัฒนาสังคมไทย         

8 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- การอภิปรายความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ - การน าข้อคิดจากการศึกษา
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) มาประยุกต์ใช้
ในประเทศไทย 

- การอภิปรายความเป็นพลเมืองในบริบท
ต่างประเทศ  
- การน าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมืองในบริบทต่างประเทศ (ประเทศ 
เกาหลีใต้) มาประยุกต์ใช้ ในประเทศไทย        

12 60 

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
5. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    เวลา 20 ชั่วโมง   ภาคเรียนที่  1 

 
หน่วย

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่าง 
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน กับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
2. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

- การวิเคราะห์หลักการการแยกแยะ ระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต 
 - การแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต  
- การวิเคราะห์ผลจากการกระท าที่ไม่ท าให้
ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
- การวิเคราะห์การกระท า ที่สอดคล้องกับ
คุณธรรม 
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ที่ส่งผล ต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
- การวิเคราะห์การขัดกันที่เกิดขึ้น ระหว่าง
บุคคล สังคม ประเทศชาติ และโลก 
- การวิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต    พ.ศ.๒๕๖๐  - การ
สัมมนาระเบียบการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตและพ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญว่า
ด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต   
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔  
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  ทบั
ซ้อนและแนวทางการแก้ปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 - การวิเคราะห์ลักษณะของ ผลประโยชน์ทบั
ซ้อนและรูปแบบ ของผลประโยชน์ทบัซ้อน           

12 60 

2 ความละอาย
และความ ไม่
ทนต่อการทุจริต 

3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

- ความหมายรูปแบบและสาเหตุ ของการ
ทุจริต  
 - ความหมายของ  “ ความละอาย และ
ความไม่ทนต่อการทุจริต ”   
 - ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับ ประเทศที่มี
ปัญหาการทุจริต เกิดข้ึนในประเทศไทยและ
ส่งผล กระทบต่อต่างประเทศและโลก 
 

8 40 
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หน่วย
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

5. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

- ความหมายของ  “ การลงโทษ ทางสังคม 
(Social Sanction) ”    
 - การเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น ผู้ไม่ทนต่อ
การทุจรติการเลือกตั้ง โดยใช้การลงโทษ
ทางสังคม   
 - ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต  
 - การจัดท าโครงงานสร้าง ความตระหนัก
และความส าคัญ ของการต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริตในโรงเรียนผ่านกิจกรรม 
นักเรียน    

รวม 20 100 
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ค าอธิบายรายวิชา 
รายวิชา การป้องกันทุจริต 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     ภาคเรียนที่ 2           เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรยีน 
 

ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
ต่อต้านการทุจริต  

โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการ เรียนรู้ 
5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี ความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต  
 
ผลการเรียนรู้  

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้ 
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โครงสร้างรายวิชาการป้องกันทุจริต 
รหัสวิชา ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6       เวลา 20 ชั่วโมง        ภาคเรียนที่  2 

 

หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1 STRONG : จิต
พอเพียงต้าน
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 

- ความพอเพียงกับการต่อต้าน ทุจริต  
- การประยุกต์ใช้ความพอเพียง เพื่อต่อต้าน
ทุจริต  
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ ความพอเพียง
ต่อต้านทุจริต ในชีวิตประจ าวัน  
- ความโปร่งใสกับการต่อต้าน การทุจริต - 
ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ ความโปร่งใสตอ
ต้านการทุจริต ในชีวิตประจ าวัน  
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใส เพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต  
- วิธีการต้านทุจริตระดับสังคมโลก  
- วิธีการสร้างจิตส านึกของตน เพื่อต้าน
ทุจริตระดับสังคมโลก  
- การต้านทุจริตระดับสังคมโลก  
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ระดับ
สังคมโลก 
- แนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับสังคม
โลก     

8 40 

2 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
4. มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
5. ปฏิบัติตนตาม
หน้าที่พลเมืองและ

- การละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ พลเมือง 
- การวิเคราะห์สถานการณ์  การทุจริตจาก
การละเมิดสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  
- แนวทางในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเอง และผู้อื่น  
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง การเคารพ
สิทธิหน้าที่ต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
 - การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ หน้าที่ต่อ
ตน 
- การวิเคราะห์ความส าคัญ ของปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย  

12 60 
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หน่วยที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ สาระส าคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ กฎ กติกากฎหมาย กับความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
เองและผู้อื่น 
- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์   
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย  
- การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย  
- พฤติกรรมของพลเมืองที่มี ความ
รับผิดชอบต่อการป้องกัน การทุจริต 
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่มีต่อ
การป้องกันการทุจริต 
- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์  ให้การ
ส่งเสริมให้พลเมืองรับผิดชอบต่อการป้องกัน
การทุจริต - พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลก 
ที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริต  
 - การวิเคราะห์พฤติกรรม ของพลเมือง/พล
โลกที่มี ความรับผิดชอบต่อการทุจริต  
- การเสนอแนวทางในการสร้างเสริมส านึก
ความเป็นพลเมืองที่ความรับผิดชอบต่อการ
ทุจริต 

รวม 20 100 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้   
แนวคิดและแนวการสอน   กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการ

เรียนรู้ การสร้าง ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิง
สังคม (Social Constructivism Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)  
4) ทฤษฎี ประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple 
Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วย การสอน
โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  การฝึกปฏิบัติจริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เหมาะกับ
ผู้เรียนแต่ละวัย  
  
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้   

จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอข่าว VTR นิทาน 
การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่าง ๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น  
  
7. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล  

7.1 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน  
1) ความรู้ความเข้าใจ  
2) การปฏิบัติ  
3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์    
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  
1) ใบงาน 
๒) แบบทดสอบ  
3) แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
๔) แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
๕) แบบประเมินคุณลักษณะอันพุงประสงค์ 
7.2 การตัดสิน การประเมินผล    
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ ๕0 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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๘. ตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน  
ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ คือ  
๑) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต  
๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๔) พลเมืองกับ ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

 

ที ่ หน่วยการเรียนรู้ 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑ การคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

๒ ความไม่ทนและความอายต่อ
การทุจริต 

๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ 

๓ STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๘ ๘ ๘ 

๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

รวม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 

โดยหลักสูตรรายวิชา การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็น ๑ หลักสูตร และแยก 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ๖ ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖  

ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน ๔๐ ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
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เอกสารอ้างอิง 
 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (๒๕๖๑).  แผนการจัดประสบการณ์   
          “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”ระดับปฐมวัย. ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
           (Anti - Corruption Education). 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.  (๒๕๖๑).  หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม   
           “การป้องกันการทุจรติ”ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education). 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๑). หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา. 
           (Online). Available : https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=๑๘๓๘๔ 
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ค าสั่งโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
ที ่ ๑๑๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(Anti - Corruption Education) 

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

 ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มกีารประชุมครั้งที่ ๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ
ทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับใช้ใน
การเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ และ ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา(Anti - Corruption Education)ระดับสถานศึกษา เพ่ือน าหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 ๑.๑  นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  นางสาวยุพา  ภูมิฐาน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓  นายสังวาลย์  เมืองพิล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๔  นางปราณี  อุ่นเมือง  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

  ๑.๕  นางราศิริ   คุณสุทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๖  นายศุภกิตติ์   ธาระพันธ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๗  นางสาวเรืองศรี   คุณสุทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๘  นางสาวลมัย  ศูนย์โศก ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๙  นายยุทธนา   ผาเวช  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๑๐ นางอุบลวรรณ  พลยุทธ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาแก่คณะจัดท าหลักสูตรและครูประจ าชั้นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 

 ๒.คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ประกอบด้วย 

 ๑. นางสาวยุพา   ภูมิฐาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

 ๒. นางอุบลวรรณ  พลยุทธ ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายสังวาลย์   เมืองพิล  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางสุมนมาลย์   แสนวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางใบศรี   อรมาศ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖. นางสาวทิพวัลย์   ทองนอก คร ู   กรรมการ 

 ๗. นางสาวสิรินทร์ทิพย์   แสนแก้ว คร ู   กรรมการ 

 ๘. นางสาวบุษยมาศ   บุญเจริญ คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ดังนี้ 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 ๒. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร 

 ๓. พิจารณาจัดท าเนื้อหาหลักสูตร โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 ๔. พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือให้มีเนื้อหาที่
ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมทั้งน าเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๕. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๖. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓.คณะกรรมการด าเนินการสอนตามหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา  ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

  ๑) นางฐิติมญชุ์   โสดก              ครูช านาญการพิเศษ     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
 ๒) นางสาวปรียาดา   รสจันทร์ ครูช านาญการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
 ๓) นางจริยาวดี   คุณสุทธิ์ ครูช านาญการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
 ๔) นายพงษ์ศักดิ์   รักบุญ ครูอัตราจ้าง                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

 ๕) นางสาวอาทิตยา   บุญธรรม ครูผู้ช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ 

 ๖) นายจารุกิตติ์   แสงผดุง นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓  
 ๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
                         ๑) นายสมบูรณ์   ประเสริฐศิลป์        ครชู านาญการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

                    ๒) นางสาวสริินทร์ทิพย์   แสนแก้ว     คร ู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ 

                    ๓) นางสาวลมัย   ศูนย์โศก               ครชู านาญการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

                          ๔) นายศุภกิจ   เจริญตา                  ครูช านาญการพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
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 ๓.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
                    ๑) นางปราณี   อุ่นเมือง                  ครูช านาญการพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

                          ๒) นายสังวาลย์   เมืองพิล                ครูช านาญการพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ 

                   ๓) นางสุมนมาลย์   แสนวงศ์              ครชู านาญการพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

                   ๔) นายศุภกิตติ์   ธาระพันธ์               ครูช านาญการพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

                   ๕) นางใบศรี   อรมาศ                      ครูช านาญการพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ 

                   ๖) นางสาวเรอืงศรี   คุณสุทธิ์              ครูช านาญการพเิศษ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓  

 ๓.๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
                   ๑) นางทับทิม   เจริญตา                    ครูช านาญการพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

                  ๒) นายอภิสิทธิ์   ผาเวช                     นกัศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

                   ๓) นางกมลชนก   เพชรโรจน์              พนักงานราชการ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
                  ๓.๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

                   ๑) นายยุทธนา   ผาเวช                     ครูช านาญการพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

                   ๒) นางสาวธณิดา   ไชยภูมิ                 ครูช านาญการ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑  
                   ๓) นางอุบลวรรณ   พลยุทธ                ครูช านาญการพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

                   ๔) นางสาวบษุยมาศ   บุญเจริญ           ครู   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
                            ๓.๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

                   ๑) นางราศิริ   คุณสุทธิ์                      ครูช านาญการพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

                   ๒) นางสาวทิพวัลย์   ทองนอก             ครู   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

                   ๓) นางสุภาพร   เมืองโคตร                 ครูช านาญการพิเศษ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

                   ๔) นางสาววราภรณ์   ลือจันดา            ครู   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ๒. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๓. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 

 ให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าทีต่ามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพ่ือให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

          (ลงชื่อ)                     

    (นายอัชราวุธ   บุปผาชาต)ิ                
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

 


