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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๑. ความเป็นมาของหลักสูตร-มติของคณะรฐัมนตร ี
๒. หลักสูตรต้านทุจริตศกึษา 5 หลักสูตร 
   เนื้อหา/ชุดการสอน  
   องค์ประกอบของหลักสูตร 
  3. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล 

เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนกีารรบัรูก้ารทจุริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยกระดับคะแนนดัชนี 

การรับรู้การทุจริต  
(Corruption Perceptions 

Index: CPI) 

ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
สร้างสังคม 

ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สกัดกั้นการ

ทุจริต 
เชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ

ป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการ

การปราบปราม
การทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับเจตจ านง 
ทางการเมืองใน
การต่อต้านการ

ทุจริต 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  
“สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”  

       

 
กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

 กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต  

 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต  
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ต้องจัดท าหลักสูตร 



ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 
        

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีค าสั่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 
  
         แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสตูรหรือชุดการเรียนรู้ 

และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 
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ความเห็นชอบร่วมกันจัดท า 
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” 

     

   ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการ (5 แท่ง)  
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 
        



กระบวนการ 
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พิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรฯ 
ประกอบด้วย 

ด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรฯ  
ประกอบด้วย 

พิจารณาตรวจทานเน้ือหาหลักสูตรฯ  

คัดเลือกสื่อประกอบการเรียนรู้ฯ 

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ (28 ธันวาคม 2560)  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี (27 กุมภาพันธ์ 2561) 
 

 ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ (22 พฤษภาคม 2561) 
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มติคณะรัฐมนตรี 
    

 คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ดังน้ี 

 1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไป
พิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี ให้หน่วยงานที่ต้องน าหลักสูตรไปด าเนินการรับความเห็นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้ประสานงาน
กับส านักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด 

 ส าหรับภาระงบประมาณ ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป   
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มติคณะรัฐมนตรี (ต่อ) 

    

 2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาน า
หลักสูตรน้ีไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมายความ
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ทั้งน้ี เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือ
ช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 ทั้งน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งด าเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการดังกล่าวให้
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบเป็นระยะๆ ด้วย 
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มติคณะรัฐมนตรี (ต่อ) 

    

 3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ 
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของ
การกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการ
ทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

ประกอบด้วย 1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (15 ปี ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) 
     2. หลักสูตรอุดมศึกษา (1 วิชา 3 หน่วยกิต) 

     3. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรหลัก )ๆ 
     4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรตัวคูณ) 
     5. หลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชส าหรับโครงการต้านทุจริต) 
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เน้ือหา/ชุดการสอน 
1. การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
3. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
4. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต” 

   

20 

2) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน 

แยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ชั้นปี แต่ละชั้นปีจะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง 

ท่ี หน่วย 

  

ชั่วโมง 

ระดับ 

อนุบาล 
ประถมฯ ตอนต้น ประถมฯ ตอนปลาย มัธยมฯ ตอนต้น มัธยมฯ ตอนปลาย 

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

๑ 
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 

14 16 16 16 16 ๑๔ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๒ ๑๒ 

๒ 
ความไม่ทนและความละอาย
ต่อการทุจริต 

12 ๖ ๖ ๖ ๘ ๕ ๖ ๘ ๘ ๕ ๔ ๕ ๘ 

๓ 
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

9 ๘ ๘ ๘ ๖ ๑๑ 10 10 10 ๑๓ ๘ ๘ ๘ 

๔ 
พลเมืองกับความรับผิดชอบ         
ต่อสังคม 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ๑๕ ๑๕ ๑๒ 

รวม 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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แนวทาง หมายเหตุ 

ประกอบด้วย  
     1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

     2. บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  

     3. บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มกลุ่มสาระอื่นๆ 

     4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

         (กิจกรรมแนะแนว , กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ , เนตรนารี/ยุวกาชาด ,  
          ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ , ชุมนุม/ชมรม) 

     5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ บูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

วิธีการปฏิบัติให้
สถานศึกษาเป็นผู้
พิจารณาว่าจะ
ด าเนินการใน
แนวทางใด 

5) แนวทางการน าไปใช้ 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
                  - ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
                  - สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย 
                  - แนวทางแก้ไข → โดยจัดท าหลักสูตรฯ ใช้ในการเรียนการสอน  
                    และหลักสูตรฯ ใช้ในการฝึกอบรม 
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องค์ประกอบของหลักสูตร : 5 หลักสูตร 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
2. จุดมุ่งหมายรายวิชา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
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องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
3. ค าอธิบายรายวิชา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
   25 

องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
4. ผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 

  
   

26 

องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
5. โครงสร้างรายวิชา 
1) 4 หน่วยการเรียนรู้ 
     -การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
     -ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
     -STRONG: จิตพอเพียง 
     -พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
2) เนื้อหา แต่ละหน่วย เรียงจากง่าย-หายาก (ปฐมวัย-ม.6) 
3) เวลาเรียน (ทั้งปี 40 ช.ม.)  
   
27 

องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชนส์่วนรวม 
 

1. ความหมายของของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม  
๒. การจ าแนกของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม  
๓. การปฏบิตัตินในการใช้ของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม 
(ของเล่น การรับประทานอาหาร  การเข้าแถว การเก็บของใช้ส่วนตน) 
๔.  ความหมายของระบบคดิฐานสอง และระบบคดิฐานสบิ 
๕. การแยกแยะระบบคดิฐานสอง และระบบคิดฐานสิบ 

14 
  

2 ความละอายและ
ความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
 

1. ความหมายของความละอายและความไมท่นตอ่การทจุริต 
๒. การเก็บของเล่นใหเ้ปน็ระเบยีบ  
๓. ความละอายและไมแ่ย่งหรือขโมยอาหารเพือ่น 
๔. ความละอายและไมแ่ซงควิผู้อ่ืน 
๕. การใช้ของใช้ส่วนตนอย่างถูกวิธี 
๖. ความละอายและไมแ่ย่งหรือขโมยของใช้ผู้อ่ืน 
๗. ความรับผิดชอบตอ่การท างานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
๘. การไม่ลอกหรอืไมน่ าผลงานของคนอ่ืนมาเปน็ของตนเอง 
9. ความหมายของการแบง่ปนั 
๑๐. พฤติกรรมการแบง่ปนัและปฏบิตัตินเปน็ผูท้ี่มคีวามละอายและไม่ทนตอ่การทุจรติ 
๑๑. การแต่งกายดว้ยตนเองและการไม่น าเอาเครือ่งแต่งกายของผู้อ่ืนมาเปน็ของตนเอง 
๑๒. ความหมายของกิจวัตรประจ าวัน 

12 

3) โครงสร้างรายวิชา : ระดับอนุบาล 

 
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
3 STRONG : จิต

พอเพียงต้านทุจรติ       
1. Sufficient : ความหมายของความพอเพียง 
2. Transparent : ความหมายของความโปรง่ใส 
3. Realise/Knowledge : ความหมายของความตื่นรูแ้ละความรู้ 
4. Onward : ความหมายของมุ่งไปข้างหนา้ 
5. Generosity : ความหมายของความเอ้ืออาทร 
6. ความหมายของการต้านทุจรติ 
7. การรับประทานอาหารที่สอดคล้องกบั STRONG  
8. การช่วยเหลือเพื่อนทีส่อดคล้องกบั STRONG  
9.    การใช้กระดาษที่สอดคล้องกบั STRONG 

9 

4 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. ความรับผิดชอบตอ่ตนเอง (การแปรงฟนั, การแต่งกาย,รับประทานอาหาร) 
2. ความรับผิดชอบตอ่สังคม (การเก็บขยะ, ท าความสะอาดในหอ้งเรียน) 

5 

  รวม 40 

โครงสร้างรายวิชา : ระดับอนุบาล (ต่อ)  

 

หมายเหตุ   1. การจัดประสบการณแ์ตล่ะกจิกรรมจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที 

             2. จ านวนเวลาที่ก าหนดไว้ในแตล่ะหนว่ยการเรยีนรู ้สถานศกึษาสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม แต่ต้องมีเวลาเรียนทัง้ 
4 หน่วยการเรยีนรู ้รวม 40 ช่ัวโมง 

 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    1.1 การวิเคราะห์ วิจารณ์ ระหว่างผลประโยชน์  ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ 
    1.2 การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง 1.3 
พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่เกิดข้ึนในระดับประเทศ 
    1.4 ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ ที่ส่งผลในระดับประเทศ 
    1.5 การเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ  
    1.6 ข้อดีข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับประเทศ 
2. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
    2.1 การทุจริตที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
    2.2 จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียน 
3. การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    3.1 ความหมายของค าว่า “การขัดกัน”  
    3.2 ผลกระทบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศชาติ 
    3.3 วิธีการแก้ไขความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.1 สาเหตุการเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อนภายในชุมชน 
    4.2 รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนภายในชุมชน 
    4.3 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในชุมชน 

14 
  

โครงสร้างรายวิชา : ประถมศึกษาปีท่ี 6  

 
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 



31 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
2 ความละอายและความ

ไม่ทนตอ่การทุจรติ 
1. ความละอายและความไม่ทนตอ่การทจุริตในระดบัประเทศ 
   1.1 กิจกรรมทีป่ฏบิตัิและสง่ผลให้เกดิความละอายและความไม่ทนตอ่การทุจรติในระดับประเทศ 
   1.2 แนวทางการปฏบิตัตินเปน็ผูม้ีความละอายและความไม่ทนตอ่การทุจรติในระดับประเทศ 

6 

3 STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

1. การอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มที่สอดคล้องกบั STRONG :  จิตพอเพียงต้านทจุริต 
2. การอนุรักษแ์หล่งน้ าทีส่อดคล้องกบั STRONG :  จิตพอเพียงต้านทจุริต 
3. การเสียภาษีทีส่อดคลอ้งกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทจุริต 
4. การเลือกตัง้ทีส่อดคล้องกบั STRONG : จิตพอเพียงต้านทจุริต 
5. พื้นที่สาธารณะทีส่อดคล้องกบั STRONG :   จิตพอเพียงตา้นทุจรติ 

10 

4 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. ความหมายของค าว่าพลเมอืง 
2. ที่มาของค าศัพทท์ี่เกีย่วกับพลเมือง 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างราษฎรกับพลเมือง 
4. การเสียภาษีและการปฏบิตัตินตามกฎหมาย 
5. สิทธิและหนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ 
6. การสร้างส านกึพลเมอืงต่อชุมชน     

10 

  รวม 40 

โครงสร้างรายวิชา : ประถมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ)  

 

หมายเหตุ : จ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  แต่ต้องมี
เวลาเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 

 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
1 การคิดแยกแยะ

ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

1. ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต (โลก) 
    1.1 หลักการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
    1.2 เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
2. ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
    2.1 ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก 
3. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
    3.1 การขัดกันที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลก 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 
    4.1 ระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
    4.2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
5. ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 
     ๕.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
     5.2 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 

12 
  

โครงสร้างรายวิชา : มัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 
ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 
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หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ชั่วโมง 
2 ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

1. ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผล
กระทบต่อต่างประเทศและโลก 

2. แนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติ 
 

8 

3 STRONG / จิต
พอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต 

1. การจัดกิจกรรมอาสาโดยผ่านกระบวนการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
2. STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตกับการพัฒนาประเทศสู่สังคมโลก 

8 

4 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. ความเป็นพลเมืองไทย กับความเป็นพลเมืองโลก 
2. พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
3. พลโลกที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
4. ความเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์ 
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  รวม 40 

โครงสร้างรายวิชา : มัธยมศึกษาปีท่ี 6 (ต่อ)  

 

หมายเหตุ : จ านวนชั่วโมงทีก่ าหนดไว้ในแต่ละหนว่ยการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม  
แต่ต้องมีเวลาเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 

 

ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
     1) เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2) การเรียนรู้และความร่วมมือ 
     3) เน้นทักษะกระบวนการคิด 
     4) การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
     5) การเรียนรู้แบบ Active Learning 
     6) แก้ปัญหา 
     7) โครงงาน 
     8) อภิปราย   

34 

องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
7. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     1) สื่อที่สานักงาน ป.ป.ช. จัดหาให้ เช่น วีดีโอ VTR การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น 
    2) สิ่งที่ระบุตามแผนการจัดการเรียนรู้   
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องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
8. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล 
     1) ความรู้ - ทดสอบ/สอบถาม.....แบบทดสอบ/แบบสอบถาม 
     2) ทักษะ - ประเมินผลการปฏิบัติงาน.....แบบให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน 
     3) เจตคติ – สังเกตพฤติกรรมนักเรียน.....แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
ผ่านทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป (หรือ ระดับดีขึ้นไป)   

36 

องค์ประกอบของหลักสูตร : หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักสูตรอุดมศึกษา 

 
ป.ป.ช. ร่วมกับ ศธ. 

( ศธ. : คณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (นายประมนต์  สุธีวงศ)์ 
         : คณะท างานขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (ด้านการสร้าง platform 
และออกแบบกิจกรรม, ด้านการน าไปสู่
สถานศึกษาและสร้างการรับรู,้ ด้านการวัด
และประเมินผล) 

  

หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ  

หลักสูตรหลักสตูรวิทยากร ป.ป.ช./
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

หลักสูตรโค้ช 

 

ป.ป.ช.  

โดย ส านักต้านทุจริตศึกษา 
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การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน ๓๐,๑๑๒ แห่ง 
๒. โรงเรียนสาธิต จ านวน ๖๗ แห่ง 
๓. ส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน ๓,๕๙๗ แห่ง 
4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ านวน ๙๒๘ แห่ง 
5. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)     
    - โรงเรียน จ านวน ๑,๗๐๑ แห่ง                                
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๘,๙๓๓ แห่ง  
    รวมจ านวน ๒๐,๖๓๔ แห่ง 
7. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน ๔๓๗ แห่ง 
 

เป้าหมาย 

**จะเริ่มใช.้..ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562)** 
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การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

8. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
9. ส านักการศึกษา เมืองพัทยา         
10. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
11. สถาบันการบินพลเรือน 
12. ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
13. กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
14. กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม 
๑5. กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 
 

 

เป้าหมาย 
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www.nacc.go.th 
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การประยุกตห์ลกัความพอเพียงดว้ยโมเดล  

STRONG :  จิ ต พ อ เ พี ย ง ต้ า น ทุ จ ริ ต  

จิตพอเพียง 

ต้า น ทุ จ ริ ต  

ฆ Sufficient 

พอเพียง 

S 

Generosity 

ความเอื้ ออาทร 

G 

Knowledge 

ความรู ้

N 

Transparent 

โปร่งใส 

T 

Realise 

ต่ืนรู ้

R 

Onward 

มุ่งไปขา้งหนา้ 

O 

การน้อมน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาเป็นหลกัความพอเพียง 

ร่วมพฒันาให้

เกิดความเอ้ือ

อาทรต่อกนั 

บนพ้ืนฐานของ 

จริยธรรมและ 

จิตพอเพียง 

พฒันาองคค์วามรูอ้ยา่งสม า่เสมอ 

เพ่ือใหเ้ท่าทนัต่อสถานการณก์ารทุจริต 

บุคคลและหน่วยงาน 

ปฏิบติังานบนฐาน 

ของความโปร่งใส 

มีความเขา้ใจและ 

ตระหนักรูถึ้งรากเหงา้ 

ของปัญหา เขา้ใจอยา่ง 

ถ่องแท ้ในเร่ืองปัญหา 

การทุจริต 

มุง่พฒันาใหเ้กิดความเจริญอยา่งยัง่ยืน 

โดยร่วมสรา้งวฒันธรรมไมท่นต่อการทุจริตอยา่งไมย่อ่ทอ้ 

แนวทางตามยุทธศาสตรช์าติฯ ยุทธศาสตรท่ี์ 1 กลยุทธท่ี์ 3  

“ประยุกตห์ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นเครือ่งมือตา้นทุจรติ” 

พฒันาโดย  

รศ. ดร.มาณี  ไชยธีรานุวฒัศิริ, 2560 
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ตวัอยา่งสื่อการเรียนรู ้
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Q & A 



ขอขอบคุณ 

61 

 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนั 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ 

ประจ  าจงัหวดัชุมพร 

ศนูยร์าชการจงัหวดัชุมพร ต าบลนาชะองั  

อ าเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร 86000 

โทร 077-658256-8 โทรสาร 077-658246 

http://www.nacc.go.th/chumphon 


