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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ส านักงานศึกษาธกิารภาคเหนือ 



ค ำน ำ 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 
2565) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) จึงน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

  ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ในฐานะภาคภูมิศาสตร์ได้ จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส (ITA) “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ตามกรอบตัวชี้วัด ในการด าเนินงาน ดังนี้ 1) ร้อยละ 65 ของบุคลากรในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และบุคลากร
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2) ร้อยละ 70 ของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน 3) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม ในพ้ืนที่
ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ จ านวน 750 คน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ  

  ในการนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการ
ทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และคู่มือหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมการ
ป้องกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2561 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือให้บุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และบุคลากรในพ้ืนที่ส านักงาน
ศึกษาธิการภาคเหนือมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนตามบริบท   

  ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และขอขอบคุณ หน่วยงาน สถาบันการศึกษา หน่วยงานการศึกษา และ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

       ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ 



สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ 1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแนวทางการด าเนินการของภาคเหนือ พ.ศ. 2565                   
            1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา          ๑ 

  2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา        ๖ 
  3. เป้าหมายในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา        ๖ 
  4. เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา          ๖ 
  5. สาระและผลการเรียนรู้            ๘ 
  6. คุณภาพผู้เรียน             ๙ 
  7. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้         ๒๒ 
  8. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้        ๗๗ 
  9. การก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      ๘๓ 
      9.1 วัตถุประสงค์ของการก ากับ ติดตาม        ๘๓ 
      9.2 การด าเนินการก ากับ ติดตาม           ๘๔    

ส่วนที่ 2  ภาคผนวก                                                                                                     
   ภาคผนวก 1 ตัวอย่าง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้            ๘๖ 

         สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                 
   ภาคผนวก 2 ตัวอย่าง การบูรณาการการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ                        ๙๗ 

            ภาคผนวก 3 ตัวอย่าง จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       1๑๒ 
             ภาคผนวก 4 ตัวอย่าง จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  1๑๔ 
             ภาคผนวก 5 แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                                    
           แบบที่ ๑ แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                     ๑๑๗ 
           แบบที่ ๒ แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา                     ๑๒๑ 

         แบบที่ ๓ แบบสรุปผลการก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา       ๑๒๕      

อภิธานศัพท์                    ๑2๘ 

บรรณานุกรม                      ๑๓๒                

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕           ๑๓๓ 
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน            
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ส่วนที่ 1  

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแนวทางการด าเนินการของภาคเหนือ พ.ศ. 2565 

1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ถือได๎วําเป็นปัญหาใหญํที่เกิดขึ้นในประเทศตําง ๆ             

ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไมํมีทีทําวําจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ๎อนมากขึ้น               
อยํางตํอเนื่อง แม๎วําประเทศไทยจะก๎าวเข๎าสูํความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหมํ มีการรณรงค์
จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระตําง ๆ ที่เห็นพ๎องกันวํา การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่น าไปสูํ          
ความยากจน และเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอยํางแท๎จริง ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นที่ทราบ
กันทั่วไปวํา ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญล าดับต๎น ๆ ที่สํงผลกระทบตํอการพัฒนาประเทศ
เป็นอยํางมาก ปัญหาดังกลําวเกิดขึ้นมาช๎านานจนฝังรากลึก และพบเกือบทุกกลุํมอาชีพในสังคมไทยเกี่ยวพัน
กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอยํางยาวนาน หรือกลําวได๎วําเป็นสํวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล๎ว  
  สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแตํ                
สมัยดั้งเดิม ยังคงมีอิทธิพลตํอความคิดของคนในปัจจุบันอยูํคํอนข๎างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติ            
ของข๎าราชการจึงไมํสอดคล๎องกับแนวความคิดของการเป็นข๎าราชการสมัยใหมํ การฉ๎อราษฎร์บังหลวง               
ของข๎าราชการด๎วยความไมํรู๎หรือด๎วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยูํคํอนข๎างมาก นอกจากนี้ การทุจริต
คอร์รัปชันของข๎าราชการอยูํที่ตัวข๎าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไมํมีประสิทธิภาพของตัวระบบ 
และปัญหาของตัวข๎าราชการไมํวําจะเป็นเรื่องของรายได๎ สวัสดิการ จริยธรรมในการท างาน ความคาดหวังและ
โอกาสในชีวิตของตัวข๎าราชการ การบริหารราชการแผํนดินเป็นส าเหตุที่ส าคัญที่สุด ประการหนึ่งของการเกิด
ทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ อันน าไปสูํการสูญเสียเงินรายได๎ของรัฐบาล ความไมํเสมอภาคในการให๎บริการ
ของขา๎ราชการแกํผู๎มาติดตํอ ประชาชนผู๎เสียภาษีไมํได๎รับบริการที่มีคุณภาพ  
  จากการวัดดัชนีการรับรู๎การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ปี 2557 และ
ปี 2558 ประเทศไทยได๎คะแนนการประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได๎คะแนน                       
การประเมิน 35 คะแนน และในปี 2560 ประเทศไทยได๎คะแนนการประเมิน 37 คะแนน ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยูํ ในระดับสูง  ซึ่งสมควรได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน ดังนั้น
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได๎หาแนวทางในการแก๎ไข
ปัญหาดังกลําวมาโดยตลอด เริ่มตั้งแตํการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 2555) และได๎รับการถํายทอดสูํยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2555) และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 นายกรัฐมนตรีได๎สั่งการให๎
หนํวยงานภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์วําด๎วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2555) นอกจากนั้น ยังมีกลไกที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แตํงตั้งในรูปคณะอนุกรรมการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตไปสูํ
การปฏิบัต ิในภาคสํวนตําง ๆ อาทิ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เป็นต๎น เนื่องจากตระหนักถึงความส าคัญของ
การบูรณาการความรํวมมือและสนับสนุนจากภาคีทุกภาคสํวน จากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ตํอเนื่อง เพ่ือ
เป็นกรอบให๎ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องแปลงยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม และสํงเสริมให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม ในการปูองกันและปราบปราม          
การทุจริตอยาํงจริงจัง โดยในสํวนของภาครัฐนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบ
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ให๎แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสูํการปฏิบัติ โดยให๎ก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รวมถึงการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย โดยสั่งการให๎มีการตั้งคณะกรรมการรํวมเพ่ือปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดที่มีผู๎วําราชการจังหวัดเป็นประธานขึ้นในทุกจังหวัด ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่
มีบทบาทในการน ายุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 –
2560) ไปสูํการปฏิบัติระดับจังหวัดในลักษณะบูรณาการในชํวงระยะเวลาของการใช๎ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ทุกภาคสํวนของสังคมไทย                   
ได๎ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาการทุจริตที่ฝังรากลึกอยํางยาวนาน  มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง               
ที่ส าคัญสํงผลให๎รัฐบาลที่เข๎ามาบริหารประเทศต๎องด าเนินการแก๎ไขปัญหาการทุจริตอยํางเรํงดํวน ตั้งแตํ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต๎นมา นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาลให๎เป็น
หนํวยงานเจ๎าภาพหลักในการจัดท าแผนงบประมาณลักษณะบูรณาการ เรื่องการปูองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ แผนงบประมาณดังกลําว จึงเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญของการบูรณาการการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของประเทศไทย จนเมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2559 คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให๎ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ วําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2               
พ.ศ. 2560 และให๎ปรับระยะเวลาของ ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3             
เป็นปี พ.ศ. 2560 – 2564 โดยยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มีความ
สอดคล๎องกับเปูาหมาย ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 และเชื่อมโยงไปสูํยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่ส าคัญจะตอบสนองกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การด าเนินงานด๎านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด๎วยองค์ความรู๎ 
และนวัตกรรมการตํอต๎านการทุจริตที่ทันสมัย แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเรื่องการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงได๎รับการทบทวนเปูาหมายแผนงานบูรณาการ แนวทาง และ
ตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการให๎สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ความพยายามบูรณาการการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให๎ตํอเนื่องและ เป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ เพ่ือน าไปสูํการบรรลุ
เปูาหมายของการเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน ความโปรํงใส เทียบเทําระดับสากล จ าเป็นต๎องด าเนินการจัดท า
แผนแมํบทบูรณาการการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ให๎กระทรวงและทุกหนํวยงานรํวมกันก าหนดอนาคต และแก๎ปัญหาการทุจริตของประเทศไทย                   
ในลักษณะประสาน เชื่อมโยงแบบเครือขํายที่น าไปสูํการบรรลุจุดมุํงหมายในแตํละชํวงเวลาอยํางบูรณาการ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยวําด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา             
ของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติ         
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย วําด๎วยการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยท าให๎มีการทุจริต ประพฤติ      
มิชอบ ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ ในชํวง 5 ปี จึงจ าเป็นที่ต๎องเรํงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ
ให๎โปรํงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได๎อยํางเป็นธรรม และประชาชนมีสํวนรํวม มีการกระจาย
อ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่นและวางพ้ืนฐาน เพ่ือให๎
บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 ดังนี้ 1) เพ่ือให๎ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และ
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ได๎มาตรฐาน 2) เพ่ือให๎องค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่นมีการบริหารจัดการและให๎บริการแกํประชาชนในท๎องถิ่นได๎ 
อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรํงใส ตรวจสอบได๎ 3) เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ประเทศ 4) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมาย ให๎สามารถอ านวยความสะดวกด๎วยความรวดเร็ว 
และเป็นธรรมแกํประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือให๎ สังคมไทยมีวินัย โปรํงใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร๎างความเข๎มแข็ง                    
เป็นภูมิคุ๎มกันของสังคมไทย ให๎ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน             
พร๎อมทั้งสร๎างพลังการขับเคลื่อนคํานิยม ตํอต๎านการทุจริต ให๎ด าเนินการโดย 
  1. ปลูกฝังให๎คนไทยไมํโกง ภาครัฐด าเนินการสํงเสริม สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวน มุํงสร๎าง 
จิตส านึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให๎กับทุกกลุํมในสังคม ผํานกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน 
และเครือขํายทางสังคม ควบคูํกับการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต คํานิยมที่ถูกต๎อง สร๎างความตระหนักถึง
ภัยร๎ายแรงของการทุจริตและการรู๎เทําทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการใน
การลงโทษผู๎กระท าผิด หรือผู๎กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2. การปูองกันการทุจริต ภาครัฐได๎ด าเนินการ ดังนี้  
      1) ปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวข๎องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ ให๎มีระบบที่
โปรํงใสตรวจสอบได๎ และมีประสิทธิภาพตํอการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง การจัดซื้อ จัดจ๎างและ
การท าสัญญาอ่ืน ๆ ที่ภาคเอกชนท าสัญญากับรัฐ ให๎มีกฎหมายห๎ามมิให๎น างบประมาณแผํนดินไปใช๎
ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง ไมํให๎มีการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม
ในขณะด ารงต าแหนํงที่สามารถใช๎อ านาจรัฐได๎ และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารสาธารณะ รวมทั้ง
การลดการใช๎ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่รัฐ โดยให๎มีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
กระบวนการ และแนวทางการตัดสินใจ ระยะเวลาแล๎วเสร็จ และเอกสารที่ใช๎ในการขออนุญาต หรืออนุมัติจาก
ทางราชการให๎ระบบงานทั้งระบบโปรํงใสตรวจสอบได๎โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงตํอการทุจริตให๎มี           
การจัดท าสัญญาคุณธรรม และเพ่ิมบทลงโทษภาคเอกชนด๎วย  
      2) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการตํอต๎านการทุจริต การคุ๎มครองพยานในคดีทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร๎างความรู๎เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝูาระวังการทุจริต รวมถึง
แนวทางการสนับสนุนการสร๎างกิจกรรมการปูองกันการทุจริตของภาคประชาชนอยํางตํอเนื่อง ตลอดจน         
พิจารณารูปแบบการจัดสรรงบประมาณด๎านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ให๎มีความ
เหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติงานและสถานการณ์การคลังของประเทศ  
      3) เรํงรัดหนํวยงานภาครัฐให๎มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและ แก๎ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยํางเครํงครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนํวยงานของรัฐอยํางตํอเนื่อง  
      4) เสริมสร๎างศักยภาพและความเข๎มแข็งให๎แกํศูนย์ปฏิบัติการตํอตา๎นการทุจริตให๎สามารถ
เป็นหนํวยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่            
บูรณาการการท างานรํวมกันอยํางมีกลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เป็นห๎วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และเม่ือวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได๎มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์วําด๎วย การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับสมบูรณ์ ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
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ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต๎านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) ก าหนดพันธกิจหลัก เพ่ือสร๎าง
วัฒนธรรมการตํอต๎านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสํวน และปฏิรูป
กระบวนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให๎มีมาตรฐานเทียบเทําสากลผํานยุทธศาสตร์ 6 ด๎าน
ได๎แกํ 1) สร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต 2) ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการตํอต๎านการทุจริต            
3) สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 4) พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 5) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และ 6) ยกระดับดัชนีการรับรู๎ การทุจริตของประเทศไทย โดยเปูาประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีคําดัชนีการรับรู๎การทุจริต (CPI) สูงกวําร๎อยละ 50 เพ่ือให๎เป็น
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ จากทั้งภายในและตํางประเทศ รวมทั้งมีการก าหนดแนวทางและกลไกในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองตํอการแก๎ไขปัญหาการทุจริตได๎อยํางทันทํวงที
ส าหรับหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงภาคสํวนอ่ืนๆ ในประเทศไทยสามารถน าไป 
ปรับใช๎ในงานการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให๎ประเทศไทยของเราสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยําง          
สงํางามทํามกลางกระแสโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
และเห็นชอบให๎หนํวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) สูํการปฏิบัติ โดยก าหนดไว๎ในแผนปฏิบัติราชการ       
4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้ง สนับสนุน งบประมาณตามแผนงานบูรณาการการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต๎นไป โดยให๎หนํวยงานภาครัฐ
ด าเนินการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ ด๎วย 
  ยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร๎างสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต” ได๎มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกระบวนการปรับสภาพ
สังคมให๎เกิดภาวะที่ “ไมํทนตํอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแตํกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชํวงวัย
(ตั้งแตํปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา) เพ่ือสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรมปูองกันการทุจริต ยึดประโยชน์สํวนรวมมากกวํา
ประโยชน์สํวนตน เป็นการด าเนินการผํานสถาบัน หรือกลุํมตัวแทน  ที่ท าหน๎าที่ในการกลํอมเกลาสังคมให๎มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือสํวนรวม และเสริมสร๎างให๎ทุกภาคสํวนมีพฤติกรรมที่           
ไมํยอมรับและตํอตา๎นการทุจริตในทุกรูปแบบ และได๎ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กลาํวคือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐาน
ความคิดทุกชํวงวัย ตั้งแตํปฐมวัยให๎สามารถแยกแยะระหวําง ผลประโยชน์สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวม   
กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมให๎มีระบบและกระบวนการกลํอมเกลาทางสังคมเพ่ือต๎านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต๎านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีสํวนรํวมของชุมชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคสํวนเพื่อตํอต๎านการทุจริต 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได๎มีค าสั่ง ที่ 646/2560 สั่ง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู๎และสื่อประกอบการเรียนรู๎ ด๎านการปูองกัน       
การทุจริต ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎เชี่ยวชาญจากหนํวยงานด๎านการศึกษา และหนํวยงาน                        
ที่เก่ียวข๎องในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน จากทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน รวมทั้ง ผู๎ทรงคุณวุฒิ
จากองค์กรภาคเอกชน เพ่ือด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู๎และสื่อประกอบการเรียนรู๎ ด๎านการ
ปูองกันการทุจริต น าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งในสํวนของ
การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยแตํละระดับการศึกษาจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การปูองกันการทุจริต) 2. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด
“Youngster with good heart”) 3. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุํมทหารและต ารวจ 4. หลักสูตร
สร๎างวิทยากร ผู๎น าการเปลี่ยนแปลงสูํสังคมที่ไมํทนตํอการทุจริต และ 5. หลักสูตรโค๎ชเพื่อการรู๎คิดต๎านทุจริต   
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษา
ให๎แกํผู๎เรียนตั้งแตํระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได๎จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม “การปูองกัน          
การทุจริต” ประกอบด๎วยเนื้อหา 4 หนํวยการเรียนรู๎ ได๎แกํ 1) การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์          
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 2) ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม ซึ่งทั้ง 4 หนํวยนี้ จะจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู๎
ตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือให๎สถานศึกษาทุกแหํงน าไปใช๎ในการจัดการเรียน      
การสอน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปูองกันการทุจริตให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร๎าง
พลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให๎แกํประเทศชาติ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู๎การทุจริตของ
ประเทศไทย มีคําคะแนนสูงขึ้น บรรลุตามเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมการปูองกัน
การทุจริต เสนอตํอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือน าเสนอตํอคณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
และให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องน าหลักสูตรดังกลําวไปพิจารณาปรับใช๎กับกลุํมเปูาหมาย ทั้งนี้ ให๎หนํวยงาน         
ทีต่๎องน าหลักสูตรไปด าเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไป
พิจารณาด าเนินการตํอไป โดยให๎ประสานงานกับส านักงาน ป.ป.ช. อยํางใกล๎ชิด เพ่ือให๎การด าเนินการดังกลําว
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว๎ ส าหรับภาระงบประมาณที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งไมํได๎ตั้งงบประมาณรายจําย
ประจ าปีรองรับไว๎ ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ
รายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปด าเนินการในโอกาสแรกกํอน ส าหรับปีงบประมาณตํอ ๆ ไป                 
ให๎จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช๎จํายงบประมาณ เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจํายตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตํอไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  2. ให๎กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน
ต ารวจแหํงชาติ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องหารือรํวมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาน าหลักสูตรนี้ไปปรับใช๎
ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข๎าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงาน รัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหมํ รวมทั้งให๎
พิจารณาก าหนดกลุํมเปูาหมายของหลักสูตรโค๎ชให๎มีความชัดเจน โดยให๎หมายความรวมถึงบุคลากรทาง
การศึกษา เชํน ครู อาจารย์ หรือผู๎ที่ท าหน๎าที่เป็นผู๎ถํายทอด ความรู๎ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรอุดมศึกษาด๎วย ทั้งนี้ เพ่ือให๎บุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการอบรมหลักสูตรดังกลําวสามารถ
น าไปใช๎ในการถาํยทอดความรู๎หรือ ชํวยในการจัดการเรียนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  
ให๎กระทรวงศึกษาธิการ เรํงด าเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการดังกลําว                      
ให๎คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด๎วย 
  3. ให๎กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร๎อมในด๎านตําง ๆ เชํน ต าราเรียน ครูอาจารย์
รายละเอียดหลักสูตร เพ่ือน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้ ในการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรดังกลําวให๎มุํงเน๎นการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎อง เกี่ยวกับความหมายและขอบเขต
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ของการกระท าทุจริตในลักษณะตําง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญ
ของการตํอต๎านการทุจริต รวมทั้งจัดให๎มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรในแตํละ 
ชํวงวัยของผู๎เรียนด๎วย 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
  2.1 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต๎านทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education) 
  2.2 เพ่ือให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education) ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2.3 เพ่ือให๎ครูสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)       
ไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อปูองกันการทุจริตให๎แกํผู๎เรียน 

3. เป้าหมายในการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
  3.1 ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร ต๎านทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education)  
  3.2 ผู๎บริหารทุกคนสามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
(Anti – Corruption Education) ในสถานศึกษาได๎อยํางจริงจังและตํอเนื่อง  
  3.3 ครูผู๎สอนตั้งแตํระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคนน าหลักสูตรต๎านทุจริต
ศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู๎ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ปูองกันการทุจริตและสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริตให๎แกํผู๎เรียน  

4. เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
  หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption  Education) รายวิชาเพ่ิมเติม “การปูองกัน
การทุจริต” ประกอบด๎วย ๔ หนํวยการเรียนรู๎ ได๎แกํ ๑) การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตน และ
ผลประโยชน์สํวนรวม ๒) ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง ต๎านทุจริต           
๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคมที่สถานศึกษาจัดให๎กับผู๎เรียนเพ่ือปลูกฝังและปูองกันการทุจริตไมํให๎
เกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกฝังผู๎เรียนตั้งแตํชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ มีทักษะ 
กระบวนการ มีสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้น สิ่งที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎ในหลักสูตร           
ต๎านทุจริตศึกษา ได๎แกํ 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ผู๎เรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม การคิดแยกแยะ การขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ สํวนรวมในชุมชน สังคม
ประเทศชาติและโลก ความแตกตํางระหวํางจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ๎อน รูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู๎เรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับ
ความหมายของความละอาย ความไมํทนตํอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและ           
ความไมํทนตํอการทุจริต 



7 
 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู๎เรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงตา๎นทุจริต ซึ่งประกอบด๎วย 

  S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู๎เรียนน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและสํวนรวม รวมถึงการปูองกันการทุจริต
อยํางยั่งยืน ความพอเพียงตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม๎วําจะแตกตํางกัน ตามพ้ืนฐาน แตํการตัดสินใจวํา            
ความพอเพียงของตนเองต๎องตั้งอยูํบนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต๎องไมํเบียดเบียนตนเอง ผู๎อ่ืน และสํวนรวม
ความพอเพียงจึงเป็นภูมิค๎ุมกันให๎บุคคลนั้นไมํกระท าการทุจริต ซึ่งต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจและปลุกให๎ตื่นรู๎ 

  T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง ผู๎เรียนต๎องปฏิบัติงานบนฐานของ ความโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ จึงต๎องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข๎อปฏิบัติกฎหมาย ความโปรํงใส ซึ่งต๎องให๎ความรู๎
ความเข๎าใจและปลุกให๎ตื่นรู๎  

  R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและตระหนักรู๎ถึงรากเหง๎า
ของปัญหา และภัยร๎ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศความตื่นรู๎จะบังเกิดเมื่อได๎
พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอการทุจริต ยํอมจะมีปฏิกิริยาเฝูาระวังและไมํยินยอมตํอการทุจริตในที่สุด ซึ่งต๎อง
ให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร๎ายแรงและผลกระทบตํอระดับบุคคลและ
สํวนรวม 

  O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู๎เรียนมุํงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ 
สํวนรวมให๎มีความเจริญกา๎วหน๎าอยํางยั่งยืน บนฐานความโปรํงใส ความพอเพียงและรํวมสร๎างวัฒนธรรมสุจริต
ให๎เกิดข้ึนอยาํงไมํยํอท๎อ ซึ่งต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในประเด็นดังกลําว 

  N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง ผู๎เรียนต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถ น าความรู๎          
ไปใช๎วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได๎อยํางถํองแท๎ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีตํอตนเองและ
สํวนรวม ความพอเพียงต๎านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์สํวนตนและ ผลประโยชน์สํวนรวม ที่มีความส าคัญ
ยิ่งตํอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย ไมํกล๎าท าทุจริต และความไมํทนเมื่อพบเห็นวํา             
มีการทุจริตเกิดขึ้น เพ่ือสร๎างสังคมไมํทนตํอการทุจริต  

  G (Generosity) : ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู๎เรียนมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจ           
ตํอกันบนฐานของจิตพอเพียงต๎านทุจริต ไมํเอ้ือตํอการรับหรือการให๎ผลประโยชน์หรือตํอพวกพ๎อง 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู๎เรียนเรียนรู๎เกี่ยวกับ หน๎าที่
ของพลเมือง ความรับผิดชอบของพลเมือง ตํอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก การเคารพสิทธิหน๎าที่
ของตนเองและผู๎อ่ืน การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการ
ปูองกันการทุจริต 
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5. สาระและผลการเรียนรู้  
  สาระท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ผลการเรียนรู้ 
  ๑.๑ มีความรู๎  ความเข๎าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
  ๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
  ๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม  

  สาระท่ี ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
  ผลการเรียนรู้ 
  ๒.๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
  ๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย และไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒.๓ ตระหนักและมีความละอายและไมํทนตํอการทุจริต 

สาระท่ี ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
ผลการเรียนรู้  

  ๓.๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
  ๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
  ๓.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการตํอต๎านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 

สาระท่ี ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
ผลการเรียนรู้  

 ๔.๑ มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๔.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบตํอสังคม 

ในการปูองกันการทุจริต 
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6. คุณภาพผู้เรียน 
จบระดับชั้นปฐมวัย 

   รู๎และเขา๎ใจ ความหมายของของเลํนที่เป็นของใช๎สํวนตนและสํวนรวม ความโปรํงใส ความ
ตื่นรู๎ มุํงไปข๎างหน๎า ความเอ้ืออาทร ความพอเพียง การแบํงปัน ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต  
ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
   รู๎และเข๎าใจ การแบํงปัน การจัดเก็บของเลํนที่เป็นของใช๎สํวนตนและสํวนรวมให๎เป็น 
ระเบียบ การเข๎าแถว การแตํงกายด๎วยตนเอง การรับประทาน การใช๎น้ าอยํางประหยัดขณะแปรงฟัน การใช๎
ห๎องน้ าอยํางถูกวิธี การใช๎กระดาษอยํางประหยัด รู๎จักการทิ้งขยะให๎ถูกประเภทและถูกท่ี 
   แยกแยะวิธีการใช๎ และการเก็บของเลํน ระหวํางของใช๎สํวนตนและสํวนรวม 
   ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบํงปัน การเก็บของเลํนที่เป็นของใช๎สํวนตนและสํวนรวม ให๎เป็น
ระเบียบ เขา๎แถวโดยไมํแซงคิวผู๎อื่น แตํงกายถูกต๎องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์ 
   ปฏิบัติตนในการใช๎น้ าอยาํงประหยัดขณะแปรงฟัน ใช๎ห๎องน้ าอยํางถูกวิธีใช๎กระดาษ ๒ หน๎า 
รับประทานอาหารให๎หมดจาน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่ 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได๎วําถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ และ
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
   เกิดความละอายและความไมํทนในการน าของเลํนของผู๎ อ่ืนมาเป็นของตน โดยไมํได๎รับ 
อนุญาตและไมํเก็บของเลํนของใช๎สํวนตนและสํวนรวม การรับประทานอาหารไมํหมดจาน เข๎าแถวโดยแซงคิว
ผู๎อ่ืน การแตํงกายไมํถูกต๎องตามกาลเทศะ ไมํประหยัดน้ าขณะแปรงฟัน ใช๎ห๎องน้ าไมํถูกวิธี  ใช๎กระดาษอยําง         
ไมํประหยัด รวมทั้งไมํรับผิดชอบงานทีไ่ด๎รับมอบหมายทั้งตํอตนเองและผู๎อื่น 
   ตระหนักและเห็นความส าคัญของความมีวินัยในการเลํนของเลํน การใช๎ของใช๎สํวนตนและ
สํวนรวม การรักษาความสะอาดของห๎องเรียน และมีความรับผิดชอบในการท างาน ที่ได๎รับมอบหมายจนส าเร็จ 
ไมํลอกหรือน าผลงานของผู๎อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเอง 
   เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง          
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
   รู๎และเขา๎ใจความหมายของใช๎สํวนตนและของใช๎สํวนรวม สถานที่สํวนตนและ 
สถานที่สํวนรวม ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
   รู๎และเขา๎ใจความหมายของความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต STRONG : 
จิตพอเพียงตา๎นทุจริต และความรับผิดชอบ 
   จ าแนกของใช๎สํวนตนและของใช๎สํวนรวม สถานที่สํวนตนและสถานที่สํวนรวม 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือ 
ไมํได๎ เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม มาใช๎ในห๎องเรียนและชีวิตประจ าวัน 
   ปฏิบัติตนในการเขา๎แถว การท าเวรภายในห๎องเรียน การเลือกหัวหน๎าห๎อง การท า 
ความสะอาดห๎องเรียน การวางรองเทา๎ การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุอยํางเหมาะสมและถูกต๎อง 
   ปฏิบัติตนในการตํอตา๎นการทุจริต โดยมีความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
ในการเขา๎แถว การท าเวรภายในห๎องเรียน การเลือกหัวหน๎าห๎อง การท าความสะอาดห๎องเรียน การวางรองเทา๎ 
   ตระหนักและเห็นความส าคัญของการไมํทุจริตในการเขา๎แถว การท าเวรภายใน 
ห๎องเรียน การเลือกหัวหน๎าห๎อง 
   เห็นความส าคัญของความรับผิดชอบตํอสิ่งที่ได๎รับมอบหมายทั้งภายในห๎องเรียนและ 
ในบา๎น 
   เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 รู๎และเขา๎ใจความหมายของสิทธิและหน๎าที่ของพลเมือง 
 รู๎และเขา๎ใจกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน และเป็นผู๎มีความรับผิดชอบในโรงเรียน 

   แยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สวํนรวม ของใช๎สํวนตนและ 
ของใช๎สํวนรวม สถานที่สํวนตนและสถานที่สํวนรวมภายในโรงเรียน 
   ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม และน าไปใช๎ในโรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตเกี่ยวกับ 
การใช๎น้ า – ไฟฟูา การทิ้งขยะ การรับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
   รู๎และเขา๎ใจความหมายของการขัดกันหรือขัดแย๎งกันภายในห๎องเรียนและโรงเรียน 
   รู๎และเขา๎ใจกฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง วัฒนธรรม สิทธิหน๎าที่ และการใช๎สถานที่ 
สํวนตนและสํวนรวมภายในหมูํบ๎าน 
   ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง วัฒนธรรม และการใช๎สถานที่สํวนตน 
และสํวนรวมภายในหมูํบ๎าน 
   ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามสิทธิ หน๎าที่ที่ได๎รับในหมูํบ๎าน 
   ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตในการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน การท า        
ความสะอาดหมูํบ๎าน การใช๎ถนน การทิ้งขยะ การใช๎ทางสาธารณะ การใช๎พ้ืนที่สาธารณะ การประชาสัมพันธ์
หมูํบ๎าน และการใช๎ไฟสาธารณะในหมูํบา๎น 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม และน าไปใช๎ในหมูํบ๎านและในชีวิตประจ าวัน 
   มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตในการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน 
การท าความสะอาดภายในหมูํบ๎าน การใช๎ถนน และการทิ้งขยะในหมูํบ๎าน 
   เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
   รู๎และเขา๎ใจความหมายของจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
   รู๎และเขา๎ใจผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมในระดับชุมชน 
   แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแก๎ไขผลกระทบจากการขัดกันระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชน 
   ปฏิบัติตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม และน าไปใช๎ในชุมชนและในชีวิตประจ าวัน 
   ปฏิบัติตนตามสิทธิหน๎าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน 
   ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต ในการทิ้งขยะไมํเป็นที่ และการละเมิด
ข๎อตกลงเก่ียวกับการใช๎สถานที่ในชุมชน 
   ตระหนักและเห็นความส าคัญของการตํอต๎านการทุจริต 
   เห็นผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม
ในชุมชน 
   เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
   รู๎และเขา๎ใจผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม สาเหตุและรูปแบบ การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ๎อนภายในโรงเรียน 
   รู๎และเขา๎ใจรูปแบบของการทุจริต ความแตกตาํงระหวํางจริยธรรมและการทุจริตในสังคม
ปัจจุบัน 
   ปฏิบัติตนตามสิทธิหน๎าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง วัฒนธรรม ในการใช๎รถใช๎ถนน 
ในที่สาธารณะ การใช๎ห๎องสมุดประชาชน การจอดรถในที่สาธารณะ การใช๎สาธารณูปโภค (ไฟฟูา, ประปา) และ
การใช๎ศาลาประชาคม 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม น าไปใช๎ในสังคม และในชีวิตประจ าวัน 
   ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอการทุจริตในการจอดรถไมํเป็นที่ การตั้ง       
แผงขายของบนทางเทา๎ การเสียภาษี การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใช๎สิทธิ์
เลือกตั้ง 
   ตระหนักและเห็นความส าคัญในการตํอต๎านการทุจริต  และเห็นความส าคัญของ         
การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการ
ปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
   รู๎และเขา๎ใจความหมายของค าวํา พลเมือง ประชาชน ประชากร ราษฎร และการขัดกัน 
   รู๎และเขา๎ใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมระดับประเทศ 
   รู๎และเขา๎ใจสาเหตุและรูปแบบของการเกิดผลประโยชน์ทับซ๎อน ความแตกตํางระหวําง
จริยธรรมและการทุจริต 
   ปฏิบัติตนตามกฎหมายสิ่งแวดล๎อมและกฎหมายการรักษาความสะอาด 
   ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม และน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
   ปฏิบัติกิจกรรมที่สํงผลให๎เกิดความละอายและความไมํทนตํอการทุจริตในการใช๎พ้ืนที่          
สาธารณะ การอนุรักษ์แหลํงน้ า การเสียภาษี การเลือกตั้ง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
   เห็นความส าคัญ และมีเจตคติท่ีดีตํอการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 
   ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 รู๎และเขา๎ใจความหมายของการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ 

สํวนรวมความสัมพันธ์ระหวํางการขัดกันของประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม และพลเมืองศึกษา 
 รู๎และเขา๎ใจคุณลักษณะของพลเมืองในด๎านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเทาํเทียมกัน  

การยอมรับความแตกตํางของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู๎ อ่ืน การรับผิดชอบตํอสังคม ระบบ
ประชาธิปไตย และการมีสํวนรํวม 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด๎านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเทาํเทียมกัน การยอมรบั 
ความแตกตํางของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู๎อ่ืน การรับผิดชอบตํอสังคม ระบบประชาธิปไตย และ
การมีสํวนรํวมในชุมชนและสังคม 

 น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 
เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันและประเทศชาติ 

 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอการทุจริตในชุมชน 
 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความพอเพียง ความโปรํงใส ความตื่นรู๎ การมุํงไปขา๎งหน๎า ความรู ๎

ความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานการไมํทุจริต 
 เห็นความส าคัญของการตํอตา๎นและปูองกันการทุจริต 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
   รู๎และเข๎าใจความหมายของสิทธิและหน๎าที่ของพลเมืองทีมี่ในโรงเรียน 
   รู๎และเข๎าใจผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผลกระทบตํอประเทศ 
ในระดบัอาเซยีน 

 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
 ประกอบอาชีพโดยใช๎วัสดุท๎องถิ่น ตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริตในการ 

ท าน้ ายาล๎างจาน การนวดแผนโบราณ การซํอมรถจักรยาน การท าปุ๋ยชีวภาพ การให๎บริการ Home stay 
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี เป็นผู๎มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมตํอชุมชน สังคม 

และส านึกในการเป็นพลเมืองดีตํอประเทศ 
 ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริตในการใช๎น้ า ไฟฟูา การทิ้งขยะ  

การรับประทานอาหาร  และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน 
 น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได๎วํา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชํหรือไมํใชํ ได๎หรือไมํได๎ 

เหมาะสมหรือไมํเหมาะสม น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองดีในการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 

ที่จะสํงผลเสียตํอสํวนรวมในระดับอาเซียน 
 เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย  

ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 รู๎และเขา๎ใจการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 

ตํอประเทศในระดับสังคมโลก 
 รู๎และเขา๎ใจใช๎จริยธรรมในการแก๎ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก 
 รู๎และเขา๎ใจถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 

ผลประโยชน์สํวนรวม ผลประโยชน์ทับซ๎อน และแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อนในกลุํมประเทศ
อาเซียน 

 ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอการทุจริตในประเทศและโลก 
 ด าเนินงานบริษัทสร๎างการดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 มีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก 

ในการตํอต๎านการทุจริต 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 รู๎และเขา๎ใจการคิดแยกแยะผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม ระบบ 

คิดฐานสอง และระบบคิดฐานสิบที่สํงผลตํอตนเอง ประเทศ และสังคมโลก 
 รู๎และเขา๎ใจกฎหมาย ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียน ครูและประมวล 

กฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) โดยทุจริต และความพอเพียง 
 รู๎และเขา๎ใจการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม ปัญหา 

ของผลประโยชน์ทับซ๎อนที่สํงผลตํอสังคมและการพัฒนาประเทศ 
 รู๎และเขา๎ใจสิทธิและหน๎าที่ ที่มีตํอสังคม ความโปรํงใส ความตื่นรู๎ การมุํงไปข๎างหน๎า 

และความเอ้ืออาทร 
 รู๎และเขา๎ใจแนวทางการสร๎างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษาประเทศไทย 
 รู๎และเขา๎ใจปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสูํความส าเร็จในการสร๎างเสริมส านึกความเป็น 

พลเมืองแกํเด็กและเยาวชน 
 รู๎และเขา๎ใจแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึกความเป็นพลเมือง 

แกํเด็กและเยาวชน 
 รู๎และเขา๎ใจผลกระทบที่เกิดจากความไมํละอายและการเพิกเฉยตํอการทุจริต และ 

มีความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
 รํวมก าหนดแนวทางการแก๎ปัญหาและวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอายและไมํทนตํอ 

การทุจริต 
 ใช๎หลัก STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริตในการสร๎างสรรค์ผลงานการท าภาพยนตร์สั้น 
 ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมาย ด๎วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน๎าที ่

ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลเมืองโลก 
 พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึกความเป็นพลเมืองแกํเด็กและเยาวชน 
 เห็นความส าคัญในการตํอต๎านและปูองกันการทุจริตอันจะสํงผลให๎อยูํรํวมกันในสังคมได๎ 

อยํางสงบสุข 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
 รู๎และเขา๎ใจความหมายของการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ 

สํวนรวมในระดับสังคม ประเทศชาติ สังคมโลก 
 รู๎และเขา๎ใจประมวลกฎหมายอาญาที่เก่ียวข๎องกับการแก๎ไขปัญหาการทุจริต 
 แยกแยะความแตกตํางระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 

ตํอประเทศในระดับอาเซียน 
 รู๎และเขา๎ใจกระบวนการในการตํอต๎านการปูองกันการทุจริต ความเป็นพลเมืองและ 

ความเป็นพลโลกที่ดี 
 รู๎วิธีการแก๎ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 น าพฤติกรรมที่เกิดจากระบบคิดฐานสองไปแก๎ระบบคิดฐานสิบที่สํงผลตํอระดับประเทศ 

และสังคมโลก 
 เสนอแนวทางการแก๎ปัญหาการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ 

สํวนรวมที่สํงผลตํอสังคมและประเทศ รู๎จักหน๎าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู๎อื่น 
 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวํางจริยธรรม คุณธรรม ที่สํงผลตํอการแก๎ไขปัญหาการทุจริต 
 มีความละอายและความไมํทนตํอการทุจริตที่เกิดข้ึนและสํงผลกระทบตํอประเทศไทย 
 น าหลัก STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริตไปใช๎ในการแก๎ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมและประเทศไทย 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 วิเคราะห์และแยกแยะความแตกตาํงระหวํางจริยธรรมและการทุจริตระดับโลก 
 ปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่ไมํท าให๎ตนเองและผู๎อ่ืนเดือดร๎อน 
 วิเคราะห์ความแตกตาํงระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 

ตํอประเทศชาติและสังคมโลก 
 รู๎และเขา๎ใจลักษณะของการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 

ที่เกิดขึ้นระหวํางบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก 
 รู๎และเขา๎ใจระเบียบการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ 

วําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
 รู๎และเขา๎ใจปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและสํงผลกระทบตํอประเทศตําง ๆ  

และโลก 
 น าเสนอแนวทางแก๎ปัญหาผลประโยชน์ทับซ๎อน การสร๎างส านึกความเป็นพลเมืองที่ม ี

ความรับผิดชอบตํอการทุจริต วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต 
 จัดกิจกรรมอาสาโดยผํานกระบวนการ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต เพ่ือการพัฒนา 

ประเทศสูํสังคมโลก 
 น าเสนอแนวทางการแก๎ปัญหาและวิธีการปฏิบัติในการแก๎ไขปัญหาการทุจริตในฐานะเป็น 

พลเมืองดีและเป็นพลโลก 
 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ 

ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปูองกันการทุจริต 
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7. ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับปฐมวัย 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑๔ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์  
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมได๎  
3. ตระหนักและ          
เห็นความส าคัญ          
ในการแยกแยะระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตน  
และผลประโยชน์สํวนรวม 

๑. บอกความหมายของของใช๎     
สํวนตนและของใช๎สํวนรวมได๎ 
๒. จ าแนกของใช๎สํวนตนและของใช๎
สํวนรวมได๎ 
๓. ปฏิบัติตนในการใช๎ของใช๎สํวนตน 
และของใช๎สํวนรวมได๎ถูกต๎อง 
๔. ปฏิบัติตนในการเลํนของเลํน  
สํวนตนและของเลํนสํวนรวมได๎ 
ถูกต๎อง 
๕. ปฏิบัติตนในการรับประทาน       
อาหารได๎อยํางถูกต๎อง 
๖. บอกวิธีการปฏิบัติตนได๎เหมาะสม 
ในขณะเขา๎แถวหรือเดินเป็นแถว 
๗. แยกแยะผลดี และผลเสียของ 
การเก็บของและไมํเก็บของที่มีตํอ 
ตนเองและผู๎อื่น 
๘. บอกผลดีของการมีความ
รับผิดชอบในการท างานที่ได๎รับ
มอบหมายที่มีตํอตนเองและผู๎อื่น 
๙. บอกผลเสียของการไมํมี      
ความรับผิดชอบในการท างาน       
ที่ได๎รับมอบหมายที่มีตํอตนเอง          
และผู๎อ่ืน 
๑๐. แยกแยะผลดี และผลเสีย 
ของการมีความรับผิดชอบในการ 
ท างานที่ได๎รับมอบหมายที่มีตํอ 
ตนเองและผู๎อื่น 

- ความหมายของของใช๎สํวนตนและ
ของใช๎สํวนรวม 
- การจ าแนกของใช๎สํวนตนและ      
ของใช๎สํวนรวม 
- การปฏิบัติตนในการใช๎ของใช๎      
สํวนตนและของใช๎สํวนรวมได๎ถูกต๎อง 
- การปฏิบัติตนในการเลํนของเลํน 
สํวนตนและของเลํนสํวนรวม 
 
- การปฏิบัติตนในการรับประทาน       
อาหาร 
- การปฏิบัติตนได๎เหมาะสมในขณะ 
เขา๎แถวหรือเดินเป็นแถว 
- ผลดี และผลเสียของการเก็บของ 
และไมํเก็บของที่มีตํอตนเองและผู๎อื่น 
 
- ผลดีของการมีความรับผิดชอบ         
ในการท างานที่ได๎รับมอบหมายที่มีตํอ
ตนเองและผู๎อื่น 
- ผลเสียของการไมํมีความรับผิดชอบ 
ในการท างานที่ได๎รับมอบหมายที่มีตํอ
ตนเองและผู๎อื่น 
 
- ผลดี และผลเสียของการมี          
ความรับผิดชอบในการท างานที่ได๎รับ
มอบหมายที่มีตํอตนเองและผู๎อื่น 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๑. บอกความหมายของการแบํงปัน

แยกแยะประโยชน์ของการแบํงปันที่
มีตํอตนเองและผู๎อื่น 
๑๒. บอกความส าคัญของการแตํงกาย
ด๎วยตนเอง 
๑๓. แยกแยะผลดีของการแตํงกาย 
ด๎วยตนเองท่ีสํงผลตํอตนเองและผู๎อื่น 
๑๔. แยกแยะผลเสียของการแตํงกาย
ด๎วยตนเองไมํได๎ที่สํงผลตํอตนเอง
และผู๎อ่ืน 
๑๕. บอกวิธีการประหยัดน้ า 
ขณะแปรงฟัน 
๑๖. บอกผลดีของการประหยัดน้ า 
ขณะแปรงฟันที่สํงผลตํอตนเอง 
และสํวนรวม 
๑๗. บอกผลเสียของการไมํประหยัด
น้ าขณะแปรงฟันที่สํงผลตํอตนเอง
และสํวนรวม 
๑๘. บอกวิธีการใช๎ห๎องน้ าอยํางถูกวิธี 
๑๙. บอกผลดีของการใช๎ห๎องน้ า 
อยํางถูกวิธีที่สํงผลตํอตนเองและ 
สํวนรวม 
๒๐. บอกผลเสียของการใช๎ห๎องน้ า 
ที่ไมํถูกวิธีที่สํงผลตํอตนเองและ 
สํวนรวม 
๒๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับระบบ 
คิดฐานสอง และระบบคิดฐานสิบ 
๒๒. แยกแยะระหวํางระบบ 
คิดฐานสองกับระบบคิดฐานสิบ 

- ความหมายของการแบํงปัน 
- ประโยชน์ของการแบํงปันที่มีตํอ 
ตนเองและผู๎อื่น 
- ความส าคัญของการแตํงกาย 
ด๎วยตนเอง 
- ผลดีของการแตํงกายด๎วยตนเอง 
ที่สํงผลตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
- ผลเสียของการแตํงกายด๎วยตนเอง 
ไมํได๎ที่สํงผลตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
 
- วิธีการประหยัดน้ าขณะแปรงฟัน 
 
- ผลดีของการประหยัดน้ า 
ขณะแปรงฟันที่สํงผลตํอตนเอง 
และสํวนรวม 
- ผลเสียของการไมํประหยัดน้ า 
ขณะแปรงฟันที่สํงผลตํอตนเอง 
และสํวนรวม 
- วิธีการใช๎ห๎องน้ าอยํางถูกวิธี 
- ผลดีของการใช๎ห๎องน้ าอยํางถูกวิธี 
ที่สํงผลตํอตนเองและสํวนรวม 
 
- ผลเสียของการใช๎ห๎องน้ าที่ไมํถูกวิธี 
ที่สํงผลตํอตนเองและสํวนรวม 
 
- ระบบคิดฐานสองและระบบ 
คิดฐานสิบ 
- การแยกแยะระหวํางระบบ 
คิดฐานสองกับระบบคิดฐานสิบ 
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไมํทนตํอการทุจริต 
๒.ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและม ี    
ความละอายและไมํทนตํอ
การทุจริต 

๑. บอกความหมายของความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริตได๎ 
๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเลํน 
ของเลํนได๎ 
๓. บอกวิธีในการเก็บของเลํน 
ให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อยเป็นตัวอยําง 
ให๎แกํบุคคลอ่ืนได๎ 
๔. บอกโทษของการน าของของผู๎อื่น 
มาเป็นของตนโดยไมํได๎รับอนุญาต 
๕. บอกวิธีปฏิบัติตนในการ 
รับประทานอาหารได๎อยํางถูกต๎อง 
๖. มีความละอายและไมํแยํงหรือ 
ขโมยอาหารเพ่ือน 
๗. บอกวิธีการเข๎าแถวเรียงล าดับ 
๘. ปฏิบัติตนในการเข๎าแถวเรียงล าดับ 
 
๙. มีความละอายและไมํแซงคิวผู๎อ่ืน 
๑๐. บอกชื่อของใช๎สํวนตน วิธีการใช๎ 
และประโยชน์ของของใช๎นั้น ๆ 
๑๑. ใช๎ของใช๎สํวนตนได๎อยํางถูกต๎อง 
ถูกวิธีมีความละอายและไมํแยํง 
หรือขโมยของใช๎ของผู๎อ่ืน 
 
๑๒. เก็บของใช๎สํวนตนเข๎าที่ 
อยํางเรียบร๎อย มีความละอายและ 
ไมํแยํงหรือขโมยของใช๎ของผู๎อื่น 
 
๑๓. บอกประโยชน์ของการมี 
ความรับผิดชอบตํอการท างาน 
ที่ได๎รับมอบหมายและโทษของ       
การไมํมีความรับผิดชอบตํอการ
ท างานที่ได๎รับมอบหมาย 
๑๔. มีความรับผิดชอบท างาน 
ที่ได๎รับมอบหมายจนส าเร็จ 
โดยไมํลอกหรือน าผลงานของผู๎อื่น 
มาเป็นผลงานของตนเอง 

- ความหมายของความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
- วิธีการปฏิบัติตนในการเลํนของเลํน 
 
- วิธีในการเก็บของเลํนให๎เป็นระเบียบ
เรียบร๎อยเป็นตัวอยํางให๎แกํบุคคลอื่นได๎ 
 
- โทษของการน าของของผู๎อ่ืน 
มาเป็นของตนโดยไมํได๎รับอนุญาต 
- วิธีปฏิบัติตนในการรับประทาน 
อาหาร 
- ความละอายและไมํแยํงหรือ 
ขโมยอาหารเพ่ือน 
- วิธีการเข๎าแถวเรียงล าดับ 
- การปฏิบัติตนในการเข๎าแถว 
เรียงล าดับ 
- ความละอายและไมํแซงคิวผู๎อ่ืน 
- ของใช๎สํวนตน วิธีการใช๎และ
ประโยชน์ของของใช๎นั้นๆ 
- การใช๎ของใช๎สํวนตนได๎อยํางถูกต๎อง
ถูกวิธี 
- ความละอายและไมํแยํงหรือขโมย
ของใช๎ของผู๎อ่ืน 
- การเก็บของใช๎สํวนตนเข๎าที่ 
อยํางเรียบร๎อย 
- ความละอายและไมํแยํงหรือขโมย
ของใช๎ของผู๎อ่ืน 
- ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ 
ตํอการท างานที่ได๎รับมอบหมาย 
และโทษของการไมํมีความรับผิดชอบ 
ตํอการท างานที่ได๎รับมอบหมาย 
 
- ความรับผิดชอบท างานที่ได๎รับ 
มอบหมายจนส าเร็จโดยไมํลอก 
หรือน าผลงานของผู๎อื่นมาเป็น 
ผลงานของตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๕. บอกความหมายของ 

การแบํงปันได๎ 
๑๖. มีพฤติกรรมการแบํงปันและ 
ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริต 
๑๗. บอกขั้นตอน และวิธีการ 
แตํงกายได๎ 
๑๘. แตํงกายด๎วยตนเอง โดยไมํ 
น าเอาเครื่องแตํงกายของคนอ่ืน 
มาเป็นของตน 
๑๙. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแกํบุคคล 
อ่ืนได๎ 
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
เป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริต 
๒๑. บอกข๎อดี และข๎อเสียของ 
การปฏิบัติและไมํปฏิบัติกิจวัตร 
ประจ าวัน 
๒๒. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแกํบุคคลอ่ืน 
๒๓. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
เป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 

- ความหมายของการแบํงปัน 
 
- พฤติกรรมการแบํงปันและ 
การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริต 
- ขั้นตอน และวิธีการแตํงกาย 
 
- การแตํงกายด๎วยตนเอง โดยไมํ 
น าเอาเครื่องแตํงกายของคนอ่ืน 
มาเป็นของตน 
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแกํบุคคลอ่ืน 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
เป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริต 
- ข๎อดี และข๎อเสียของการปฏิบัติ 
และไมํปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
 
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ 
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันแกํบุคคลอ่ืน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
เป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 9 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู ๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
๓. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของ 
STRONG และมีจิต
พอเพียงในการตํอต๎าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ 

๑. บอกความหมายของความพอเพียง 
๒. บอกความหมายของความโปรํงใส 
๓. มีพฤติกรรมความตื่นรู๎ 
๔. บอกถึงพระราชกรณียกิจของ 
ในหลวงในการพัฒนาประเทศได๎ 
เหมาะสมกับวัย 
5. บอกถึงพฤติกรรมของ 
การเอ้ืออาทรกัน 
๖. มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต 
๗. บอกวิธีการรับประทานอาหาร 
อยํางพอเพียง แบํงปัน และเคารพ 
กติกาข๎อตกลงของการรับประทาน 
อาหาร 
๘. อธิบายวิธีการชํวยเหลือเพ่ือนได๎ 
๙. บอกวิธีการใช๎กระดาษ 
อยํางประหยัดได๎ 
๑๐. ใช๎กระดาษได๎อยํางประหยัด 

- ความหมายของความพอเพียง 
- ความหมายของความโปรํงใส 
- พฤติกรรมความตื่นรู๎ 
- พระราชกรณียกิจของในหลวง 
ในการพัฒนาประเทศ 
 
- พฤติกรรมของการเอ้ืออาทรกัน 
 
- พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต 
- วิธีการรับประทานอาหาร 
อยํางพอเพียง แบํงปัน และเคารพ 
กฎกติกาข๎อตกลงของการรับประทาน 
อาหาร 
- วิธีการชํวยเหลือเพ่ือน 
- วิธีการใช๎กระดาษอยํางประหยัด 
 
- การใช๎กระดาษได๎อยํางประหยัด 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 9 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับพลเมือง 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของ 
การเป็นพลเมืองที่ดี 
และมีความรับผิดชอบ 
ตํอสังคมในการปูองกัน 
การทุจริต 

๑. ดูแลรักษาฟันได๎ด๎วยตนเอง 
๒. บอกวิธีการแตํงกายได๎ 
๓. แตํงกายได๎ด๎วยตนเอง 
๔. บอกข๎อควรปฏิบัติในการเรียน 
ในห๎องเรียน 
๕. บอกประโยชน์ของการตั้งใจเรียน 
๖. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและไมํควร
ปฏิบัติในห๎องเรียน 
๗. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การตรงตํอเวลา ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
ตรงตํอเวลา 
๘. มีวินัยในการรักษาความสะอาด 
ห๎องเรียน 

- วิธีดูแลรักษาฟันได๎ด๎วยตนเอง 
- วิธีการแตํงกาย 
- การแตํงกายด๎วยตนเอง 
- ข๎อควรปฏิบัติในการเรียน 
ในห๎องเรียน 
- ประโยชน์ของการตั้งใจเรียน 
- สิ่งที่ควรปฏิบัติและไมํควรปฏิบัติ 
ในห๎องเรียน 
- พฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงตํอเวลา 
ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ตรงตํอเวลา 
 
- วินัยในการรักษาความสะอาด 
ห๎องเรียน 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์  
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมได๎ 
3. ตระหนักและ          
เห็นความส าคัญ          
ของการตํอต๎านและ
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของของใช๎ 
สํวนตนและของใช๎สํวนรวมได๎ 
๒. จ าแนกของใช๎สํวนตนและ 
ของใช๎สํวนรวม (ภายในบ๎าน,  
ภายในห๎องเรียน) 
๓. ใช๎ของใช๎สํวนตน และของใช๎ 
สํวนรวมอยํางถูกต๎อง 
4. บอกความหมายของสถานที่ 
สํวนตน และสถานที่สํวนรวมได๎ 
5. จ าแนกสถานที่สํวนตนและ 
สถานที่สํวนรวมได๎ (ภายในบ๎าน, 
ภายในห๎องเรียน) 
6. ปฏิบัติตนได๎ดีเม่ืออยูํในสถานที ่
สํวนตนและสํวนรวม 
7. บอกความหมายของผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
8. จ าแนกผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
(ภายในบ๎าน, ภายในห๎องเรียน) 
9. บอกความหมายระบบคิดฐานสอง 
10. บอกพฤติกรรมที่แสดงออก 
แบบระบบคิดฐานสอง 
๑1. ยกตัวอยํางพฤติกรรมแบบ 
ระบบคิดฐานสอง จากสถานการณ ์
ใกล๎ตัว (ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
๑2. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออก 
ถึงระบบคิดฐานสองจากสถานการณ์ 
ใกล๎ตัวได๎ (ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 

- ความหมายของของใช๎สํวนตน 
และของใช๎สํวนรวม 
- การจ าแนกของใช๎สํวนตนและ 
ของใช๎สํวนรวม (ภายในบ๎าน, 
ภายในห๎องเรียน) 
- ใช๎ของใช๎สํวนตน และของใช๎ 
สํวนรวมอยํางถูกต๎อง 
- ความหมายของสถานที่สํวนตน 
และสํวนรวม 
- การจ าแนกสถานที่สํวนตนและ 
สํวนรวมได๎ (ภายในบ๎าน, ภายใน 
ห๎องเรียน) 
- การปฏิบัติตนได๎ดีเม่ืออยูํใน 
สถานที่สํวนตนและสํวนรวม 
- ความหมายของผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
- การจ าแนกผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวม 
(ภายในบ๎าน, ภายในห๎องเรียน) 
- ความหมายระบบคิดฐานสอง 
- พฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบ 
คิดฐานสอง 
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสอง 
จากสถานการณ์ใกล๎ตัว (ภายในบ๎าน, 
ห๎องเรียน) 
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงระบบ 
คิดฐานสอง จากสถานการณ์ใกล๎ตัว 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑3. น าระบบคิดฐานสอง 

ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
๑4. บอกความหมายระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน)ได๎ 
๑5. บอกพฤติกรรมแบบระบบ 
คิดฐานสิบได๎ (ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
๑6. คิดแยกแยะพฤติกรรม 
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
๑7. ยกตัวอยํางพฤติกรรม 
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 

- การน าระบบคิดฐานสอง 
ไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
- ความหมายระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
- การคิดแยกแยะพฤติกรรม 
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ 
(ภายในบ๎าน, ห๎องเรียน) 
- ตัวอยํางพฤติกรรมที่แสดงออก 
แบบระบบคิดฐานสิบ (ภายในบ๎าน, 
ห๎องเรียน) 
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไมํทนตํอการทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการตํอต๎าน
และปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของค าวําทจุริตได๎ 
๒. บอกความหมายของค าวํา “ละอาย” ได๎ 
๓. บอกความหมายของความไมํทน 
ตํอการทุจริตได๎ 
๔. บอกความหมายของการบ๎านได๎ 
๕. ยกตัวอยํางการบ๎านที่คุณครูให๎ท าได๎ 
๖. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต     
ในการท าการบ๎านได๎ 
๗. ปฏิบัติตนไมํทุจริตในการท าการบ๎าน 
 
๘. ปฏิบัติตนในการไมํทนตํอการทุจริต
เมื่อเห็นเพ่ือนทุจริตในการท าการบ๎าน 
 
๙. บอกความหมายของการท าเวรได๎ 
๑๐. บอกเหตุผลของการที่ต๎องท าเวรได๎ 
๑๑. ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติตนให๎
เป็นผู๎ละอาย และไมํทนตํอการทุจริตใน
การท าเวร 
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
เมื่อไมํชํวยเพ่ือนท าเวร 
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริต
เมื่อเห็นเพ่ือนทุจริตในการท าเวร 
 
๑๔. บอกความหมายของข๎อสอบได๎ 
๑๕. ก าหนดแนวทางการเป็นผู๎ละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริตในการสอบ 
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทุจริตในการสอบ 
 
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทนตํอการทุจริต
เมื่อเห็นเพ่ือนทุจริตในการสอบ 

- ความหมายของค าวํา ทุจริต 
- ความหมายของค าวํา “ละอาย” 
- ความหมายของความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
- ความหมายของการบ๎าน 
- ตัวอยํางการบ๎านที่คุณครูให๎ท า 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต 
ในการท าการบ๎าน 
- การปฏิบัติตนไมํทุจริตในการท า 
การบ๎าน 
- การปฏิบัติตนในการไมํทนตํอ 
การทุจริตเมื่อเห็นเพ่ือนทุจริต 
ในการท าการบ๎าน 
- ความหมายของการท าเวร 
- เหตุผลของการที่ต๎องท าเวร 
- แนวทางในการปฏิบัติตนให๎เป็น 
ผู๎ละอาย และไมํทนตํอการทุจริต 
ในการท าเวร 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
เมื่อไมํชํวยเพื่อนท าเวร 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทนตํอ 
การทุจริตเมื่อเห็นเพ่ือนทุจริต 
ในการท าเวร 
- ความหมายของข๎อสอบ 
- แนวทางการเป็นผู๎ละอาย และ 
ไมํทนตํอการทุจริตในการสอบ 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทุจริต 
ในการสอบ 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ไมํทนตํอ 
การทุจริตเมื่อเห็นเพ่ือนทุจริต 
ในการสอบ 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู ๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตได๎ 
๒. บอกความหมายของค าวํา 
STRONG ได๎ 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตในกิจกรรม 
การเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง 
4. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตในกิจกรรม 
การท าความสะอาดห๎องเรียน 
5. มีวินัยในการวางรองเทา๎ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตในกิจกรรม 
การวางรองเทา๎ 
7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต กิจกรรม 
งานประดิษฐ์ 

- ความหมายของ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- ความหมายของค าวํา STRONG 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตในกิจกรรม 
การเลือกตั้งหัวหน๎าห๎อง 
- ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตในกิจกรรม 
การท าความสะอาดห๎องเรียน 
- มีวินัยในการวางรองเท๎า 
- ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต ในกิจกรรม 
การวางรองเทา๎ 
- ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต กิจกรรม 
งานประดิษฐ์ 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู ๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ 
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของ 
ความรับผิดชอบได๎ 
๒. ยกตัวอยาํงความรับผิดชอบ 
ตํอตนเองและผู๎อ่ืนได๎ 
๓. บอกหลักการท าความสะอาดบ๎านได๎ 
๔. สามารถท าความสะอาดบ๎านได๎ 
ด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการท าความสะอาดบ๎าน 
๖. บอกหลักการล๎างจานได๎ 
๗. สามารถล๎างจานได๎ด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการล๎างจาน 
๙. บอกหลักการพับผ๎าได๎ 
๑๐. สามารถพับผ๎าได๎ด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความ
รบัผิดชอบในการพับผ๎า 
๑๒. บอกหลักการวางรองเทา๎ 
ให๎เป็นระเบียบได๎ 
๑๓. สามารถวางรองเทา๎ให๎เป็น 
ระเบียบได๎ 
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความ
รับผิดชอบในการวางรองเทา๎ 
๑5. บอกหลักการใช๎อุปกรณ์ในการ 
ท าความสะอาดห๎องเรียนได๎ 
๑6. สามารถท าความสะอาด
ห๎องเรียนได๎ถูกต๎อง 
๑7. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความ
รับผิดชอบในการท าความสะอาด
ห๎องเรียน 
๑8. บอกหลักการใช๎ห๎องน้ าที่ถูกวิธีได๎ 
19. สามารถใช๎ห๎องน้ าได๎อยํางถูกวิธี 
๒0. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความ
รับผิดชอบในการใช๎ห๎องน้ า 
๒1. บอกข๎อตกลงในการอยูํรํวมกัน 
ในห๎องเรียนของตนเอง 

- ความหมายของความรับผิดชอบ 
 
- ตัวอยํางความรับผิดชอบตํอตนเอง 
และผู๎อ่ืน 
- หลักการท าความสะอาดบ๎านที่ถูกต๎อง 
- การท าความสะอาดบ๎านด๎วยวิธ ี
ที่ถูกต๎อง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการท าความสะอาดบ๎าน  
- หลักการล๎างจานที่ถูกต๎อง 
- การล๎างจานด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการล๎างจาน 
- หลักการพับผ๎าที่ถูกต๎อง 
- การพับผ๎าด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการพับผ๎า 
- หลักการวางรองเทา๎ให๎เป็นระเบียบ 
 
- การวางรองเทา๎ให๎เป็นระเบียบ 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการวางรองเทา๎ 
- หลักการใช๎อุปกรณ์ในการท า 
ความสะอาดห๎องเรียน 
- การท าความสะอาดห๎องเรียน 
ด๎วยวิธีที่ถูกต๎อง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการท าความสะอาดห๎องเรียน  
 
- หลักการใช๎ห๎องน้ าที่ถูกวิธี 
- การใช๎ห๎องน้ าที่ถูกวิธี 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความรับผิดชอบ 
ในการใช๎ห๎องน้ า 
- ข๎อตกลงในการอยูํรํวมกันใน
ห๎องเรียนของตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๒2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎อยูํภายใต๎ 

ข๎อตกลงของห๎องเรียนอยํางมี
ความสุข 

- การปฏิบัติตนเป็นผู๎อยูํภายใต๎ 
ข๎อตกลงของห๎องเรียนอยํางมีความสุข 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของผลประโยชน์ 
สํวนตนได ๎
๒. บอกความหมายของผลประโยชน์ 
สํวนรวมได๎ 
๓. การแยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
๔. บอกความหมายของใช๎สํวนตน 
ภายในโรงเรียนได๎ 
๕. บอกความหมายของใช๎สํวนรวม 
ภายในโรงเรียนได๎ 
๖. แยกแยะของใช๎สํวนตนและ 
ของใช๎สํวนรวมที่ใช๎ในโรงเรียนได๎ 
๗. บอกความหมายของสถานที่ 
สํวนตนในโรงเรียนได๎ 
๘. บอกความหมายของสถานที่ 
สํวนรวมในโรงเรียนได๎ 
๙. แยกแยะสถานที่สํวนตนและ 
สถานที่สํวนรวมในโรงเรียนได๎ 
๑๐. ยกตัวอยาํงพฤติกรรมที่เป็น 
ระบบคิดฐานสองในระดับโรงเรียนได๎ 
๑๑. น าระบบคิดฐานสอง 
ไปประยุกต์ใช๎ในโรงเรียนได๎ 
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เป็นระบบ 
คิดฐานสิบในโรงเรียนได๎ 
๑๓. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ที่สํงผลในโรงเรียนได๎ 

- ความหมายของผลประโยชน์สํวนตน 
 
- ความหมายของผลประโยชน์สํวนรวม 
 
- การแยกแยะระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
- ความหมายของใช๎สํวนตนภายใน 
โรงเรียน 
- ความหมายของใช๎สํวนรวมภายใน 
โรงเรียน 
- การแยกแยะของใช๎สํวนตนและ 
ของใช๎สํวนรวมที่ใช๎ในโรงเรียน 
- ความหมายของสถานที่สํวนตน 
ในโรงเรียน 
- ความหมายของสถานที่สํวนรวม 
ในโรงเรียน 
- การแยกแยะสถานที่สํวนตนและ 
สถานที่สํวนรวมในโรงเรียน 
- ตัวอยํางพฤติกรรมที่เป็นระบบ 
คิดฐานสองในโรงเรียน 
- การน าระบบคิดฐานสอง 
ไปประยุกต์ใช๎ในระดับโรงเรียน 
- พฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐานสิบ 
ในโรงเรียน 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ที่สํงผลในโรงเรียน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๔. บอกความหมายของ

ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม 
๑๕. เปรียบเทียบระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในโรงเรียนได๎ 

- ความหมายของผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
 
- การเปรียบเทียบระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในโรงเรียน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกพฤติกรรมที่เก่ียวกับ 
ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริตได๎ 
๒. บอกวิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
ที่ได๎รับมอบหมาย 
๓. บอกผลดีของการปฏิบัติกิจกรรม
ในโรงเรียนได๎ 
๔. บอกผลดีในการปฏิบัติตน 
ตามหน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมาย 
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎มีความละอายและไมํทน 
ตํอการทุจริต 

- พฤติกรรมที่เก่ียวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
 
- วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน 
ที่ได๎รับมอบหมาย 
- ผลดีของการปฏิบัติกิจกรรม 
ในโรงเรียน 
- ผลดีในการปฏิบัติตนตามหน๎าที ่
ที่ได๎รับมอบหมาย 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎มีความละอายและไมํทน 
ตํอการทุจริต 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกประโยชน์ของการใช๎น้ า 
และไฟฟูาอยํางประหยัดในระดับ 
โรงเรียนได๎ 
๒. บอกวิธีการใช๎น้ าและไฟฟูา 
ในระดับโรงเรียนอยํางประหยัด 
และค๎ุมคาํได๎ 
๓. เห็นคุณคําการใช๎น้ าและไฟฟูา 
อยํางประหยัดในระดับโรงเรียน 
4. บอกคุณสมบัติที่ต๎องการในการ 
เลือกเป็นผู๎น าในระดับโรงเรียนได๎ 
5. บอกวิธีการคัดเลือกผู๎น าในระดับ
โรงเรียนอยํางถูกต๎อง และเหมาะสม 
6. เลือกผู๎น าในระดับโรงเรียน 
อยํางเหมาะสม 
7. บอกวิธีการคัดแยกขยะ 
ในโรงเรียนได๎ 
8. บอกวิธีการลดปริมาณขยะ 
ในโรงเรียนได๎ 
9. เห็นคุณคําและประโยชน์ 
ของการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการ 
รับประทานอาหารกลางวันได๎ 
อยํางถูกต๎อง 
11. ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี 
ในการรับประทานอาหาร 

- ประโยชน์ของการใช๎น้ าและไฟฟูา
อยํางประหยัดในระดับโรงเรียน 
 
- วิธีการใช๎น้ าและไฟฟูาในระดับ 
โรงเรียนอยํางประหยัดและค๎ุมคํา 
 
- คุณคาํการใช๎น้ าและไฟฟูา 
อยํางประหยัดในระดับโรงเรียน 
- คุณสมบัติที่ต๎องการในการเลือก 
เป็นผู๎น าในระดับโรงเรียน 
- วิธีการคัดเลือกผู๎น าในระดับ 
โรงเรียนอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 
- การเลือกผู๎น าในระดับโรงเรียน 
อยํางเหมาะสม 
- วิธีการคัดแยกขยะในโรงเรียน 
 
- วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน 
 
- คุณคาํและประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะในโรงเรียน 
- วิธีการปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหารกลางวันอยํางถูกต๎อง 
 
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ด ี
ในการรับประทานอาหาร 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกความหมายของสิทธิและ 
หนา๎ที่ของพลเมืองได๎ 
๒. บอกสิทธิของความเป็นพลเมืองได๎ 
๓. บอกสิทธิในการศึกษาได๎ 
4. บอกสิทธิและหน๎าที่ของพลเมือง 
ที่ดีได๎ 
5. ยกตัวอยาํงพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
ตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดีได๎ 
6. บอกประโยชน์ที่ได๎รับจาก 
การปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของ 
พลเมืองที่ดี 
7. อธิบายความหมายของสิทธิ 
และหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี 
ในโรงเรียนได๎ 
8. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที ่
ของตนเองและผู๎อื่นได๎ 
9. จ าแนกสิทธิและหน๎าที่ 
ในโรงเรียนได๎ 
10. บอกสิทธิและหน๎าที่ของตนเอง 
ในโรงเรียนได๎ 
๑1. บอกสิทธิที่ได๎รับในโรงเรียน 
๑2. บอกความรับผิดชอบของตน 
ที่มีในโรงเรียน 
๑3. ปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎ที่มี 
ความรับผิดชอบในโรงเรียนได๎ 
๑4. บอกความหมายของกฎ 
ระเบียบ กติกา ของโรงเรียนได๎ 
๑5. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
กติกา ของโรงเรียนได๎ 
๑6. ปฏิบัติตนในการตํอต๎านทุจริตได๎ 
๑7. ยกตัวอยาํงพฤติกรรมการทุจริต 
ภายในโรงเรียนได๎ 

- ความหมายของสิทธิและหน๎าที ่
ของพลเมือง 
- สิทธิของพลเมือง 
- สิทธิในการศึกษา 
- สิทธิและหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี 
 
- ตัวอยํางพฤติกรรมที่ปฏิบัติ 
ตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี 
- ประโยชน์ที่ได๎รับจากการปฏิบัติตน
ตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี 
 
- ความหมายของสิทธิและหน๎าที ่
ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียน 
 
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที่
ของตนเองและผู๎อื่น 
- การจ าแนกสิทธิและหน๎าที่ 
ในโรงเรียน  
- สิทธิและหน๎าที่ของตนเอง 
ในโรงเรียน 
- สิทธิที่ได๎รับในโรงเรียน 
- ความรับผิดชอบของตนที่มี 
ในโรงเรียน 
- การปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎ที่มี 
ความรับผิดชอบในโรงเรียน 
- ความหมายของกฎ ระเบียบ 
กติกา ของโรงเรียน 
- การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
กติกา ของโรงเรียน 
- การปฏิบัติตนในการตํอต๎านทุจริต 
- ตัวอยํางพฤติกรรมการทุจริต 
ภายในโรงเรียน 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ 
ประโยชน์สํวนตนในหมูํบ๎านได๎ 
๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ 
ประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎านได๎ 
๓. บอกได๎วําสถานที่ใดเป็นสถานที่ 
สํวนรวม 
๔. บอกความส าคัญของสถานที ่
สํวนรวมได๎ 
๕. บอกวิธีดูแลรักษาสถานที่ 
สํวนรวมได๎ 
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎านได๎ 
 
๗. แยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
๘. บอกข๎อดีของการปฏิบัติในการ 
ใช๎ของสํวนรวมในหมูํบ๎าน 
๙. บอกข๎อเสียของการไมํปฏิบัติตน 
ในการใช๎ของสํวนรวมในหมูํบ๎าน 
๑๐. บอกพฤติกรรมระบบ 
คิดฐานสองได๎ 
๑๑. สามารถน าระบบคิดฐานสอง 
ไปประยุกต์ใช๎ในหมูํบ๎านได๎ 
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ 
ระบบคิดฐานสิบในระดับหมูํบ๎านได๎ 
๑๓. บอกผลเสียของพฤติกรรม 
ระบบคิดฐานสิบที่สํงผลในระดับ 
หมูํบ๎านได๎ 

- การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สํวนตน
ในหมูบํ๎าน 
- การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์สํวนรวม
ในหมูบํ๎าน 
- ตัวอยํางสถานที่สํวนรวม 
 
- ความส าคัญของสถานที่สํวนรวม 
 
- วิธีดูแลรักษาสถานที่สํวนรวม 
 
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ในหมูบํ๎าน 
- การแยกแยะผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวม 
- ข๎อดีของการปฏิบัติในการใช๎ 
ของสํวนรวมในหมูํบ๎าน 
- ข๎อเสียของการไมํปฏิบัติตนในการใช๎
ของสํวนรวมในหมูํบ๎าน 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสอง 
 
- การน าระบบคิดฐานสอง 
ไปประยุกต์ใช๎ในหมูํบ๎าน 
- พฤติกรรมที่เก่ียวกับระบบคิดฐานสิบ
ในระดับหมูบํ๎าน 
- ผลเสียของพฤติกรรมระบบ 
คิดฐานสิบที่สํงผลในระดับหมูํบ๎าน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑4. สามารถน าความรู๎เรื่อง 

พฤติกรรม ระบบคิดฐานสิบ 
มาประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
๑5. บอกความหมายของการขัดกัน 
หรือขัดแย๎งในโรงเรียนได๎ 
๑6. แยกแยะระหวํางการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 

- การน าความรู๎เรื่องพฤติกรรม 
ระบบคิดฐานสิบมาประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- ความหมายของการขัดกันหรือ 
ขัดแย๎งในโรงเรียน 
- การแยกแยะระหวํางการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
ตํอการทิ้งขยะไมํถูกท่ีในหมูํบ๎าน 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
เมื่อไมํปฏิบัติตนตามข๎อตกลง 
ของหมูํบ๎าน 
๓. บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 
ในหมูบํ๎านได๎ 
๔. บอกผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติ 
กิจกรรมในหมูบํ๎านได๎ 
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎มคีวามละอายและไมํทน 
ตํอการทุจริตระดับหมูบํ๎านได๎ 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
ไมํทนตํอการทุจริต 

- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
ตํอการทิ้งขยะไมํถูกท่ีในหมูํบ๎าน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
เมื่อไมํปฏิบัติตนตามข๎อตกลง 
ของหมูํบ๎าน 
- กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมูํบ๎าน 
 
- ผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม        
ในหมูํบ๎าน 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎มีความละอายและไมํทน 
ตํอการทุจริตระดับหมูํบ๎าน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริต 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. สามารถคัดแยกขยะได๎ถูกประเภท 
๒. บอกผลกระทบจากการทิ้งขยะ 
ไมํเลือกท่ี 
๓. สามารถน าขยะไปประดิษฐ์ 
ของเลํนได๎ 
๔. บอกความหมายของค าวํา 
เลือกตั้งได๎ 
๕. บอกขั้นตอนการเลือกตั้ง 
ผู๎ใหญํบ๎านได๎ 
๖. บอกบทบาทหน๎าทีข่อง 
ผู๎ใหญํบ๎านได๎ 
๗. บอกความส าคัญในการท าความ
สะอาดในหมูํบ๎านได๎ 
๘. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช๎ในการท า
ความสะอาดในหมูํบ๎านได๎ 
๙. บอกประโยชน์ของการท าความ
สะอาดในหมูํบ๎านได๎ 
๑๐. บอกแนวทางในการใช๎ถนน
อยํางปลอดภัยในหมูํบ๎านได๎ 
๑๑. บอกวิธีดูแลรักษาถนนใน
หมูํบ๎านได๎ 

- การคัดแยกขยะได๎ถูกประเภท 
- ผลกระทบจากการทิ้งขยะไมํเลือกที่ 
 
- การน าขยะไปประดิษฐ์ของเลํน 
 
- ความหมายของค าวําเลือกตั้ง 
 
- ขั้นตอนการเลือกตั้งผู๎ใหญํบ๎าน 
 
- บทบาทหน๎าที่ของผู๎ใหญํบ๎าน 
 
- ความส าคัญในการท าความสะอาด 
ในหมูํบ๎าน 
- อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการท าความสะอาด 
ในหมูํบ๎าน 
- ประโยชน์ของการท าความสะอาด  
ในหมูํบ๎าน 
- แนวทางในการใช๎ถนนอยํางปลอดภัย
ในหมูบํ๎าน 
- วิธีดูแลรักษาถนนในหมูํบ๎าน 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตาม 
หน๎าที่พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกสิทธิที่มีตํอตนเองและผู๎อื่น 
ในหมูบํ๎านได๎ 
๒. บอกความหมายของทาง 
สาธารณะ และพ้ืนที่สาธารณะได๎ 
๓. อภิปรายสิทธิที่จะได๎รับในการใช๎
ทางสาธารณะและพ้ืนที่สาธารณะได๎ 
๔. บอกสิทธิที่ได๎รับจาก
ประชาสัมพันธ์หมูํบ๎านได๎ 
๕. บอกสิทธิที่ได๎รับจากการใช๎ 
ไฟสาธารณะได๎ 
๖. บอกสิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ 
ตํอหมูํบ๎านในการรํวมกิจกรรม 
ในหมูบํ๎านได๎ 
๗. บอกสิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอ 
หมูํบ๎านในการให๎ความชํวยเหลือได๎ 
๘. บอกสิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ 
ตํอหมูํบ๎านในด๎านจิตสาธารณะได๎ 
๙. บอกสิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ 
ตํอหมูํบ๎านในการดูแลรักษา 
สาธารณะสมบัติได๎ 
๑๐. บอกความหมายของ กฎ กติกา 
และระเบียบในสถานที่สาธารณะได๎ 
๑๑. ปฏิบัติตนตาม กฎ กตกิา 
และระเบียบในสถานที่สาธารณะได๎ 
๑๒. บอกวิธีการตํอต๎านการทุจริต 
ในหมูบํ๎านได๎ 
๑๓. บอกความหมายของการทุจริตได๎ 

- สิทธิที่มีตํอตนเองและผู๎อื่นในหมูํบ๎าน 
 
- ความหมายของทางสาธารณะ 
และพ้ืนทีส่าธารณะ 
- สิทธิที่จะได๎รับในการใช๎ 
ทางสาธารณะและพ้ืนที่สาธารณะ 
- สิทธิที่ได๎รับจากประชาสัมพันธ์ 
หมูํบ๎าน 
- สิทธิที่ได๎รับจากการใช๎ไฟสาธารณะ 
 
- สิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอหมูํบ๎าน 
ในการรํวมกิจกรรมหมูํบ๎าน 
 
- สิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอหมูํบ๎าน 
ในการให๎ความชํวยเหลือ 
- สิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอหมูํบ๎าน 
ในด๎านจิตสาธารณะ 
- สิทธิหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอหมูํบ๎านใน
การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ 
 
- ความหมายของ กฎ กติกา และ 
ระเบียบในสถานที่สาธารณะ 
- การปฏิบัติตนตาม กฎ กติกาและ
ระเบียบในสถานที่สาธารณะ 
- วิธีการตํอต๎านการทุจริตในหมูํบ๎าน 
 
- ความหมายของการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. คิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ในชุมชนได๎ 
๒. เปรียบเทียบผลประโยชนส์ํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชนได๎ 
 
๓. บอกข๎อดี-ข๎อเสียของผลประโยชน์
สํวนตนได ๎
๔. บอกข๎อดี-ข๎อเสียของผลประโยชน์
สํวนรวมได๎ 
๕. แยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
๖. แยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนออกจากผลประโยชน์ 
สํวนรวม โดยใช๎ระบบคิดฐานสอง 
ในระดับชุมชนได๎ 
๗. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ในระดับชุมชนได๎ 
๘. น าความรู๎เกี่ยวกับระบบ 
คิดฐานสิบ ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวันได๎ 
๙. บอกผลของพฤติกรรมระบบ 
คิดฐานสิบที่สํงผลในระดับชุมชนได๎ 
๑๐. น าความรู๎ที่ได๎รับไป 
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

- การคิดแยกแยะระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชน 
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ในชุมชน 
- ข๎อดี-ข๎อเสียของผลประโยชน์สํวนตน 
 
- ข๎อดี-ข๎อเสียของผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
- การแยกแยะระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
- การแยกแยะระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนออกจากผลประโยชน์ 
สํวนรวม โดยใช๎ระบบคิดฐานสอง 
ในระดับชุมชน 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ในระดับชุมชน 
- การน าความรู๎เกี่ยวกับระบบ 
คิดฐานสิบ ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวัน 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ที่สํงผลในระดับชุมชน 
- การน าความรู๎เกี่ยวกับระบบ 
คิดฐานสิบ ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ 
ในชีวิตประจ าวัน 

 
 



43 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๑. บอกความหมายของจริยธรรมได๎ 

๑๒. บอกความหมายของการทุจริตได๎ 
๑๓. ยกตัวอยํางจริยธรรมและ 
การทุจริตได๎ 
๑๔. บอกการขัดกันระหวําง 
ประโยชน์สํวนตนและประโยชน์ 
สํวนรวมในหมูบํ๎านได๎ 
๑๕. บอกผลกระทบจากการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎านได๎ 
๑๖. บอกวิธีการแก๎ไขการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎าน 
๑๗. บอกความหมายของ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 
๑๘. ยกตัวอยํางของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนได๎ 

- ความหมายของจริยธรรม 
- ความหมายของการทุจริต 
- ตัวอยํางจริยธรรมและการทุจริต 
 
- การขัดกันระหวํางประโยชน์ 
สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม 
ในหมูบํ๎าน 
- ผลกระทบจาการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในหมูํบ๎าน 
- วิธีการแก๎ไขการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในหมูบํ๎าน 
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 
- ตัวอยํางของผลประโยชน์ทับซ๎อน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกผลกระทบของการทิ้งขยะ 
ไมํเป็นที่ในชุมชนได๎ 
๒. ปฏิบัติตนในการทิ้งขยะให๎เป็นที่ 
และคัดแยกขยะกํอนทิ้งลงถังขยะได๎ 
๓. สามารถโน๎มน๎าวใจให๎คน 
ในชุมชนทิ้งขยะให๎ถูกท่ีและ 
คัดแยกขยะได๎ 
๔. บอกข๎อตกลงในการใช๎สถานที่ 
ในชุมชนได๎ 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
ไมํทนตํอการทุจริตเกี่ยวกับการใช๎ 
สถานทีใ่นชุมชนได๎ 
๕. วิเคราะห์ถึงความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริตในชุมชน 
เกี่ยวกับการละเมิดข๎อตกลงในการ 
ใช๎สถานทีใ่นชุมชน 

- ผลกระทบของการทิ้งขยะไมํเป็นที่ 
ในชุมชน 
- การทิ้งขยะให๎เป็นที่และคัดแยกขยะ 
กํอนทิ้งลงถังขยะ 
- การโน๎มน๎าวใจให๎คนในชุมชนทิ้งขยะ
ให๎ถูกที่และคัดแยกขยะ 
 
- ข๎อตกลงในการใช๎สถานที่ในชุมชน 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
ไมํทนตํอการทุจริตเกี่ยวกับการใช๎ 
สถานทีใ่นชุมชน 
- การวิเคราะหถ์ึงความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริตในชุมชน 
เกี่ยวกับการละเมิดข๎อตกลงในการ 
ใช๎สถานที่ในชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๖. บอกพฤติกรรมที่สํงผลให๎เกิด 

ความละอายและความไมํทนตํอ 
การทุจริตในชุมชนได๎ 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทน
ตํอการทุจริตในทุกรูปแบบ 

- พฤติกรรมที่สํงผลให๎เกิดความละอาย
และความไมํทนตํอการทุจริตในชุมชน 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทน
ตํอการทุจริตในทุกรูปแบบ 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. วิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้ง
ท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ STRONG ได๎ 
๒. สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ 
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
๓. วิเคราะห์สถานการณ์ 
การทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล๎อง 
กับ STRONG ได๎ 
๔. สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ 
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
๕. ระบอุาชีพของคนในชุมชนได๎ 
๖. วิเคราะห์การประกอบอาชีพ 
ในชุมชนที่สอดคล๎องกับ STRONG ได๎ 
๗. สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ 
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 
 
๘. วิเคราะห์สถานการณ์การใช๎ 
พ้ืนทีส่าธารณะในชุมชน 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG ได๎ 
๙. สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับ 
ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ 

- สถานการณ์การเลือกตั้งท๎องถิ่น 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG 
- การน าความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การเลือกตั้งท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับ 
STRONG ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
- สถานการณ์การทิ้งขยะในชุมชน 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG 
 
- การน าความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล๎องกับ 
STRONG ไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
- อาชีพของคนในชุมชน 
- การประกอบอาชีพในชุมชน 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG 
- ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
ในชุมชนที่สอดคล๎องกับ STRONG 
ทีน่ าไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
- สถานการณ์การใช๎พื้นที่สาธารณะ 
ในชุมชนที่สอดคล๎องกับ STRONG 
 
- ความรู๎เกี่ยวกับสถานการณ์การใช๎ 
พ้ืนทีส่าธารณะในชุมชนที่สอดคล๎อง 
กับ STRONG ทีน่ าไปปรับใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวัน 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ 
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกบทบาทหน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชนได๎ 
๒. บอกแนวทางการปฏิบัติตน 
ในการเคารพสิทธิหน๎าที่ของสมาชิก
ในชุมชนได๎ 
๓. บอกผลที่ได๎รับจากการปฏิบัติตน 
ในการเคารพสิทธิหน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชนได๎ 
๔. บอกสิทธิของตนเองในการใช๎ 
ทางสาธารณะได๎ 
๕. บอกหน๎าที่ของตนเองในการใช๎ 
ทางสาธารณะได๎ 
๖. ปฏิบัติตนในการใช๎ทางสาธารณะ 
โดยค านึงถึงสิทธิและหน๎าที่ 
 
๗. บอกความหมายของพื้นที่ 
สาธารณะได๎ 
๘. บอกสิทธิของตนเองในการใช๎ 
พ้ืนทีส่าธารณะในชุมชนได๎ 
๙. บอกหน๎าที่ของตนเองในการใช๎ 
พ้ืนทีส่าธารณะในชุมชนได๎ 
๑๐. ปฏิบัติตนในการใช๎พื้นที่ 
สาธารณะในชุมชนโดยค านึงถึง 
สิทธิและหน๎าที่ได๎ 
๑๑. บอกความหมายของ 
การประชาสัมพันธ์ชุมชนได๎ 
๑๒. บอกสิทธิของตนเองที่ได๎รับ 
ในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนได๎ 
๑๓. บอกหน๎าที่ของตนเองตํอ 
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนได๎ 
๑๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที ่
ตํองานประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
๑๕. บอกความหมายของการใช๎
ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนได๎ 
๑๖. บอกสิทธิของตนเองที่ได๎รับ 
ในการใช๎ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนได๎ 

- บทบาทหน๎าทีข่องสมาชิกในชุมชน 
 
- แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพ 
สิทธิหน๎าที่ของสมาชิกในชุมชน 
 
- ผลที่ได๎รับจากการปฏิบัติตน 
ในการเคารพสิทธิหน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชน 
- สิทธิของตนเองในการใช๎ทาง
สาธารณะ 
- หน๎าที่ของตนเองในการใช๎ 
ทางสาธารณะ 
- วิธีการปฏิบัติตนในการใช๎ 
ทางสาธารณะที่ค านึงถึงสิทธิและ
หน๎าที ่
- ความหมายของพ้ืนที่สาธารณะ 
 
- สิทธิของตนเองในการใช๎พื้นที ่
สาธารณะในชุมชน 
- หน๎าทีข่องตนเองในการใช๎พ้ืนที่ 
สาธารณะในชุมชน 
- การใช๎พื้นทีส่าธารณะในชุมชน 
ทีค่ านึงถึงสิทธิและหน๎าที่ 
 
- ความหมายของการประชาสัมพันธ์ 
ในชุมชน 
- สิทธิของตนเองที่ได๎รับในการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
- หน๎าที่ของตนเองตํอ 
การประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที ่
ตํองานประชาสัมพันธ์ในชุมชน 
- ความหมายของการใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน 
- สิทธิของตนเองที่ได๎รับในการใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๗. บอกหน๎าที่ของตนเองในการ 

ใช๎ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนได๎ 
๑๘. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที ่
ในการใช๎ไฟฟูาสาธารณะในชุมชนได๎ 
๑๙. ให๎ความชํวยเหลือในกิจกรรม 
ของชุมชน 
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะ 
ในกิจกรรมของชุมชน 
๒๑. ปฏิบัติตนในการดูแลสาธารณะ
สมบัติของชุมชน 
๒๒. บอกถึงข๎อดีของการเข๎ารํวม 
กิจกรรมในชุมชนได๎ 
๒๓. บอกกฎ กตกิา ระเบียบ 
ข๎อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน 
ของตนเอง 
๒๔. ปฏิบัติตนตามกฎ กตกิา 
ระเบียบ ข๎อตกลง และวัฒนธรรม 
ในชุมชนของตนเอง 

- หน๎าที่ของตนเองในการใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน 
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน๎าที ่
ในการใช๎ไฟฟูาสาธารณะในชุมชน 
- การให๎ความชํวยเหลือในกิจกรรม 
ของชุมชน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีจิตสาธารณะ 
ในกิจกรรมของชุมชน 
- การปฏิบัติตนในการดูแลสาธารณะ
สมบัติสมบัติของชุมชน 
- ข๎อดีของการเขา๎รํวมกิจกรรม 
ในชุมชน 
- กฎ กติกา ระเบียบ ข๎อตกลง 
และวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง 
 
- การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ 
ข๎อตกลง และวัฒนธรรม ในชุมชนของ
ตนเอง 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑4 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. วิเคราะห์ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวม 
ในสังคม 
๒. แยกแยะผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากผลประโยชน์สํวนรวม 
ในสังคม โดยใช๎ระบบคิดฐานสอง 
๓. ตระหนักถึงผลประโยชน์ 
สํวนรวมมากํอนผลประโยชน์สํวนตน 
๔. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ 
ในสังคมได๎ 
๕. บอกผลของพฤติกรรมระบบ 
คิดฐานสิบที่สํงผลตํอสังคมได๎ 
๖. เปรียบเทียบผลประโยชนส์ํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมในสังคมได๎ 
 
๗. บอกข๎อดี ข๎อเสียของผลประโยชน์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม        
ในสังคมได๎ 
๘. บอกความหมายของจริยธรรม 
และการทจุริตได๎ 
๙. บอกรูปแบบของการทุจริตได๎ 
๑๐. บอกความแตกตํางระหวําง 
จริยธรรมและการทุจริตได๎ 
๑๑. อธิบายความหมายของค าวํา 
“ขัดกัน” ได๎ 
๑๒. บอกผลกระทบของการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในสังคมได๎ 

- การวิเคราะหร์ะหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนกับผลประโยชน์สํวนรวม 
ในสังคม 
- การแยกแยะผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากผลประโยชน์สํวนรวมในสังคม 
โดยใช๎ระบบคิดฐานสอง 
- ผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบในสังคม 
 
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่สํงผลใน
สังคม 
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ในสังคม 
- ข๎อดี ข๎อเสียของผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ในสังคม 
- ความหมายของจริยธรรม และ 
การทุจริต 
- รูปแบบของการทุจริต 
- ความแตกตํางระหวํางจริยธรรม 
และการทุจริต 
- ความหมายของค าวํา “ขัดกัน” 
 
- ผลกระทบการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในสังคม 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๓. บอกวิธีการแก๎ไขการขัดกัน 

ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในสังคมได๎ 
๑๔. อธิบายความหมายของ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 
๑๕. บอกสาเหตุการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ๎อนในโรงเรียนได๎ 
๑๖. บอกแนวทางการปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในโรงเรียนได๎ 

- วิธีการแก๎ไขการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมในสังคม 
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 
- สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ๎อน
ในโรงเรียน 
- แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในโรงเรียน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 5 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายเกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในสังคมได๎ 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและไมํทน
ตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. บอกกิจกรรมที่ปฏิบัติและสํงผล
ให๎เกิดความละอายและความไมํทน
ตํอการทุจริตในสังคมได๎ 
๔. บอกแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎มคีวามละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริตในสังคม 

- ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอายและ 
ไมํทนตํอการทุจริต 
- กิจกรรมที่ปฏิบัติและสํงผลให๎ 
เกิดความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริตในสังคม 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎มีความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริตในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 11 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๓. ปฏิบัติตนในการใช๎ศาลา
ประชาคมที่สอดคล๎องกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๔. ปฏิบัติตนในการใช๎ห๎องสมุด 
ประชาชนที่สอดคล๎องกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๕. บอกการจอดรถในที่สาธารณะ 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG ได๎ 
๖. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริตในเรื่องการจอดรถ 
ในทีส่าธารณะ 
๗. บอกการใช๎สาธารณูปโภค 
(ไฟฟูา, ประปา) ที่สอดคล๎องกับ 
STRONG ได๎ 
๘. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริตในเรื่องการใช๎
สาธารณูปโภค (ไฟฟูา, ประปา) 
๙. บอกการใช๎รถใช๎ถนน 
ในทีส่าธารณะที่สอดคล๎องกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริตได๎ 
๑๐. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริตในเรื่องการใช๎รถใช๎ถนน 
ในทีส่าธารณะ 

- STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- การใช๎ศาลาประชาคมที่สอดคล๎อง 
กับ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 
- การใช๎ห๎องสมุดประชาชน 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- การจอดรถในทีส่าธารณะที่
สอดคล๎องกับ STRONG 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริตในเรื่องการจอดรถ 
ในทีส่าธารณะ 
 
- การใช๎สาธารรูปโภค (ไฟฟูา, 
ประปา) ที่สอดคล๎องกับ STRONG 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริตในเรื่องการใช๎ 
สาธารณูปโภค (ไฟฟูา, ประปา) 
 
- การใช๎รถใช๎ถนนในที่สาธารณะ 
ที่สอดคล๎องกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริตในเรื่องการใช๎รถ 
ใช๎ถนนในที่สาธารณะ 

 
 
 
 

 



50 
 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตาม 
หน๎าที่พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกแนวปฏิบัติตนในการเคารพ 
สิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อื่น 
ในสังคมได๎ 
๒. อธิบายผลที่ได๎รับจากการเคารพ 
สิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อื่น 
ในสังคมได๎ 
๓. บอกความหมายของค าวําสิทธิได๎ 
๔. บอกสิทธิที่ได๎รับในสังคมได๎ 
๕. บอกหน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติ 
ตํอสังคมและประเทศชาติได๎ 
๖. ปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมและ 
ประเทศชาติ 
๗. บอกความหมาย และ 
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได๎ 
๘. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา 
ระเบียบ ข๎อตกลงวัฒนธรรม 
ในสังคมและประเทศชาติได๎ 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎าน การทุจริต 
ในสังคมและประเทศชาติ 
๑๐. บอกความหมายของค าวํา 
เสรีภาพได๎ 
๑๑. บอกเสรีภาพของปวงชน 
ชาวไทยได๎ 

- แนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หนา๎ที่ตํอตนเองและผู๎อื่นในสังคม 
 
- ผลที่ได๎รับจากการเคารพสิทธิ 
หนา๎ที่ตํอตนเองและผู๎อื่นในสังคม 
 
- ความหมายของค าวํา สิทธิ 
- สิทธิที่ได๎รับในสังคม 
- หน๎าที่ที่ต๎องปฏิบัติตํอสังคมและ 
ประเทศชาติ 
- การปฏิบัติหน๎าที่ตํอสังคมและ 
ประเทศชาติ 
- ความหมาย และการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี 
- การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา 
ระเบียบ ข๎อตกลงวัฒนธรรม 
ในสังคมและประเทศชาติ 
- ความตระหนักและความส าคัญ 
ของการตํอต๎าน การทุจริตใน 
สังคมและประเทศชาติ 
- ความหมายของค าวํา เสรีภาพ 
 
- เสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑4 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายความหมายของประโยชน์ 
สํวนตนได ๎
๒. อธิบายความหมายของประโยชน์ 
สํวนรวมได๎ 
๓. แยกแยะผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมได ๎
๔. แยกผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
๕. ตระหนักถึงผลประโยชน์สํวนรวม 
มากกวําผลประโยชน์สํวนตน 
๖. ตระหนักถึงผลประโยชน์ 
สาธารณะกํอนผลประโยชน์สํวนตน 
๗. บอกความหมายของจริยธรรมได๎ 
๘. บอกความหมายของการทุจริตได๎ 
๙. บอกความแตกตาํงระหวําง 
จริยธรรมและการทุจริตได๎ 
๑๐. บอกการกระท าที่เป็น 
ผลประโยชน์สํวนตนและการกระท า 
ที่เป็นผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 
๑๑. อธิบายความหมายของค าวํา 
“ขัดแย๎งกัน”ได๎ 
๑๒. บอกผลกระทบจากการขัดแย๎ง
กันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวมได ๎
๑๓. บอกวิธีการแก๎ไขความขัดแย๎ง
กันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมได๎ 

- ความหมายของประโยชน์สํวนตน 
 
- ความหมายของประโยชน์สํวนรวม 
 
- การแยกแยะระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
- การแยกผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากผลประโยชน์สํวนรวม 
- การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
สํวนรวมมากกวําผลประโยชน์สํวนตน 
- การตระหนักถึงผลประโยชน์ 
สาธารณะกํอนผลประโยชน์สํวนตน 
- ความหมายของจริยธรรม 
- ความหมายของการทุจริต 
- ความแตกตาํงระหวํางจริยธรรม 
และการทุจริต 
- การกระท าที่เป็นผลประโยชน์ 
สํวนตนและการกระท าที่เป็น 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
- ความหมายของค าวํา “ขัดแย๎งกัน” 
 
- ผลกระทบจากการขัดแย๎งกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
- วิธีการแก๎ไขความขัดแย๎งกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวม 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๔. อธิบายความหมายของ 

ผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 
๑๕. ยกตัวอยาํงผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนได๎ 
๑๖. บอกวิธีการปฏิบัติตน 
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 
๑๗. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนได๎ 
๑๘. ยกตัวอยาํงรูปแบบของ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ 

- ความหมายของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อน 
- ตัวอยํางผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 
- วิธีการปฏิบัติตนเพื่อปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
 
- ตัวอยํางรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 6 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎ เขา๎ใจเกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. รู๎ เขา๎ใจเกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวม 
๔. รู๎ เขา๎ใจเกี่ยวกับพลเมือง 
ที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๕. คิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตน และผลประโยชน์สํวนรวม 
๖. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมือง 
ที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๗. บอกกฎ ระเบียบ ในการสอบได๎ 
๘. บอกการกระท าที่ไมํเหมาะสม 
ในขณะท าการสอบได๎ 
๙. บอกผลเสียของการทุจริต 
ในการสอบได๎ 
๑๐. บอกลักษณะของการแตํงกาย 
ที่เหมาะสมถูกต๎องตามกาลเทศะได๎ 
๑๑. บอกลักษณะของการแตํงกาย 
ที่ถูกต๎องตามระเบียบของ 
สถานศึกษาได๎ 

- ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริต 
- วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความละอาย 
และไมํทนตํอการทุจริตทุกรูปแบบ 
- การแยกแยะระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
 
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
ตํอสังคม 
- การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตน และผลประโยชน์สํวนรวม 
- การปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมือง 
ที่มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
- กฎ ระเบียบ ในการสอบ 
- การกระท าที่ไมํเหมาะสมในขณะ 
ท าการสอบ 
- ผลเสียของการทุจริตในการสอบ 
 
- ลักษณะของการแตํงกายที่เหมาะสม
ถูกต๎องตามกาลเทศะ 
- ลักษณะของการแตํงกายที่ถูกต๎อง
ตามระเบียบของสถานศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๒. บอกความส าคัญของกิจกรรม 

นักเรียนได๎ 
๑๓. อธิบายความหมายของกิจกรรม 
นักเรียนได๎ 
๑๔. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
ไมํทุจริตตํอกิจกรรมที่ท าได๎ 
๑๕. ระบุประโยชน์ของกิจกรรม 
นักเรียนได๎ 
๑๖. บอกความหมายค าวํามารยาท 
ในสังคมได๎ 
๑๗. ปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท 
ในสังคมได๎ 

- ความส าคัญของกิจกรรมนักเรียน 
 
- ความหมายของกิจกรรมนักเรียน 
 
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
ไมํทุจริตตํอกิจกรรมที่ท า 
- ประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน 
 
- ความหมายค าวํามารยาทในสังคม 
 
- การปฏิบัติตนอยํางมีมารยาท 
ในสังคม 

 

หน่วยที่ 3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. แสดงบทบาทสมมติการสร๎าง 
จิตส านึกความพอเพียงต๎านทุจริตได๎ 
๒. รู๎ และเข๎าใจเกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๔. บอกความหมายของการทุจริตได๎ 
๕. บอกลักษณะของบุคคลที่มี       
ความตื่นรู๎ในเรื่องการทุจริตได๎ 
๖. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 
๗. บอกผลเสียของการทุจริตได๎ 
๘. บอกการกระท าที่เป็นการตํอตา๎น 
การทุจริตได๎ 
๙. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 
๑๐. ยกตัวอยาํงบุคคลที่ด ารงชีวิต 
อยูํอยาํงพอเพียงได๎ 

- การแสดงบทบาทสมมติการสร๎าง 
จิตส านึกความพอเพียงต๎านทุจริต 
- STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- ความหมายของการทุจริต 
- ลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู๎ 
ในเรื่องการทุจริต 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
 
- ผลเสียของการทุจริต 
- การกระท าที่เป็นการตํอต๎าน 
การทุจริต 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
 
- บุคคลที่ด ารงชีวิตอยูํอยํางพอเพียง 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๑. ปฏิบัติตนโดยด ารงชีวิตอยูํอยําง

พอเพียงได๎ 
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
๑๓. เขียนเรื่องจากภาพที่เก่ียวกับ 
ความเอ้ืออาทร 

- การปฏิบัติตนโดยด ารงชีวิตอยูํอยําง
พอเพียง 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
- การเขียนเรื่องจากภาพที่เก่ียวกับ 
ความเอ้ืออาทร 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตาม 
หน๎าที่พลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ
ปูองกันการทุจริต 

๑. บอกแนวปฏิบัติในการเคารพ 
สิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อื่นที่มีตํอ
ประเทศชาติได๎ 
๒. อธิบายผลที่ได๎รับจากการเคารพ 
สิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อื่น 
ที่มีตํอประเทศชาติได๎ 
๓. บอกความหมายของ ระเบียบ 
กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กร 
หรือหนํวยงานตําง ๆ ได๎ 
๔. แสวงหาข๎อมูลเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กร 
หรือหนํวยงานตําง ๆ ได๎ 
๕. บอกผลดีของการมี 
ความรับผิดชอบและบอกผลเสีย 
จากการขาดความรับผิดชอบได๎ 
๖. บอกความหมายของการเป็น 
พลเมืองดีได๎ 
๗. ยกตัวอยาํงการปฏิบัติตน 
ให๎เป็นพลเมืองที่ดีได๎ 
๘. บอกผลเสียที่เกิดจากการไมํปฏิบัติ
ตนตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดีได ๎

- แนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิ 
หนา๎ที่ตํอตนเองและผู๎อื่นที่มีตํอ 
ประเทศชาติ 
- ผลที่ได๎รับจากการเคารพสิทธิ 
หนา๎ที่ตํอตนเองและผู๎อื่นที่มีตํอ 
ประเทศชาติ 
- ความหมายของ ระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย ขององค์กรหรือหนํวยงาน
ตําง ๆ 
- การแสวงหาข๎อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ 
กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือ
หนํวยงานตําง ๆ 
- ผลดีของการมีความรับผิดชอบ และ
ผลเสีย จากการขาดความรับผิดชอบ 
 
- ความหมายของการเป็นพลเมืองดี 
 
- ตัวอยํางการปฏิบัติตนให๎เป็น 
พลเมืองที่ดี 
- ผลเสีย ที่เกิดจากการไมํปฏิบัติตน
ตามหน๎าที่ของพลเมืองที่ดี 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑2 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายทฤษฎีความหมาย 
ของการขัดกันระหวํางประโยชน์ 
สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมได๎ 
๒. บอกสาเหตุของการทุจริต 
ในชุมชนได๎ 
๓. บอกสาเหตุและแนวทางการ         
แก๎ปัญหาการทุจริตในกรณีศึกษาได๎ 
๔. บอกแนวทางการแก๎ไขปัญหา 
การทุจริตในชุมชนได๎ 
๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากประโยชน์สํวนรวมที่สํง 
ผลกระทบตํอประเทศ โดยใช๎ 
ระบบคิดฐานสอง 
๖. วิเคราะห์ความแตกตํางระหวําง 
ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
 
๗. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 
๘. การแยกแยะความแตกตาํง 
ระหวํางจริยธรรมกับการทุจริต 
๙. บอกปัญหาการทุจริตในชุมชน 
ของตนได๎ 
๑๐. ระบุแนวทางการปูองกัน 
การทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก 
จริยธรรม 
๑๑. วิเคราะห์ระหวํางการขัดกัน 
ของประโยชน์สํวนตนกับประโยชน์ 
สํวนรวมกับการทุจริต 

- ทฤษฎีความหมายของการขัดกัน 
ระหวํางประโยชน์สํวนตนและ 
ประโยชน์สํวนรวม 
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน 
 
- สาเหตุและแนวทางการแก๎ปัญหา 
การทุจริตจากกรณีศึกษา 
- แนวทางการแก๎ไขปัญหาการทุจริต 
ในชุมชน 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 
กระทบตํอประเทศ โดยใช๎ระบบ 
คิดฐานสอง 
- การวิเคราะห์ความแตกตําง 
ระหวํางระบบคิดฐานสองและ 
ระบบคิดฐานสิบ 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
- การแยกแยะความแตกตําง 
ระหวํางจริยธรรมกับการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน 
 
- แนวทางการปูองกันการทุจริต 
ในชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม 
 
- การวิเคราะห์การขัดกันของ 
ประโยชน์สํวนตนกับประโยชน์ 
สํวนรวมกับการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๒. ระบุแนวทางการแก๎ปัญหา 

การทุจริตที่เกิดจากการไมํแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวม 
๑๓. บอกความหมายของค าวํา 
การขัดกันได๎ 
๑๔. บอกรูปแบบของการขัดกันได๎ 
๑๕. บอกสาเหตุของการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ๎อนในสังคมได๎ 
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในสังคมได๎ 
๑๗. บอกแนวทางการปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในสังคม 

- แนวทางการแก๎ปัญหาการทุจริต 
ที่เกิดจากการไมํแยกแยะระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
- ความหมายของค าวํา การขัดกัน 
 
- รูปแบบของการขัดกัน 
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในสังคม 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
ในสังคม 
- แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในสังคม 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 
๓. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับชุมชน 
๔. บอกบทบาทและหน๎าที่ 
ของเยาวชนที่ดีตํอชุมชน 
๕. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต 
ในชุมชน 

- รูปแบบ/ลักษณะความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
 
- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษ 
ทางสังคมในระดับชุมชน 
- บทบาทและหน๎าที่ของเยาวชนที่ดี 
ตํอชุมชน 
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริตในชุมชน 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายความหมายของ 
ความพอเพียงความซื่อสัตย์ 
และความดี 
๒. สรุปองค์ความรู๎เชื่อมโยง 
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได๎ 
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตน 
ตามหลักความพอเพียง 
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู๎สร๎างจิตส านึก 
ในการไมํคดโกงผู๎อ่ืน 
๕. รู๎และเขา๎ใจความหมายของค าวํา
ความโปรํงใส 
๖. การแยกแยะผลกระทบ 
จากพฤติกรรมความไมํโปรํงใส 
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีจิตส านึกในการ
ไมํคดโกงผู๎อื่น 
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความโปรํงใส 
ในการปฏิบัติงาน 
๙. อธิบายความหมาย “ตื่นรู๎” ได๎ 
๑๐. คิดวิเคราะห์ แยกแยะ 
การกระท าท่ีมีการตื่นรู๎ 
๑๑. อธิบายความหมาย 
ของความมํุงมั่นตั้งใจได๎ 
๑๒. อธิบายความหมาย 
ของความซื่อสัตย์ได๎ 
๑๓. ปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎มีพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีความมํุงมั่นตั้งใจ        
ในการปฏิบัติงาน 
๑๔. สามารถสร๎างฐานความคิด 
จิตพอเพียงตํอต๎านการทุจริต 
ให๎เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิด 
ของปัจเจกบุคคลได๎ 
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหนํวยงานได๎ 

- ความหมายของความพอเพียง 
ความซื่อสัตย์และความดี 
 
- พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- การปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง 
 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎สร๎างจิตส านึก 
ในการไมํคดโกงผู๎อ่ืน 
- ความหมายค าวํา ความโปรํงใส 
 
- การแยกแยะผลกระทบจาก 
พฤติกรรมความไมํโปรํงใส 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีจิตส านึก 
ในการไมํคดโกงผู๎อ่ืน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎มีความโปรํงใส 
ในการปฏิบัติงาน 
- ความหมายตื่นรู๎ 
- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระท า
ที่มีการตื่นรู๎ 
- ความหมายของความมุํงม่ันตั้งใจ 
 
- ความหมายของความซื่อสัตย์ 
 
- การปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎มีพฤติกรรม 
ของบุคคลที่มีความมํุงมั่นตั้งใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
- การสร๎างฐานความคิดจิตพอเพียง 
ตํอต๎านการทุจริตให๎เกิดข้ึนเป็น 
พ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหนํวยงาน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๖. บอกความหมายของ 

ความเอ้ืออาทรได๎ 
๑๗. ยกตัวอยํางของความเอ้ืออาทรได๎ 

- ความหมายของความเอ้ืออาทร 
 
- ตัวอยํางของความเอ้ืออาทร 

 

หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายความหมาย 
ของพลเมืองศึกษา 
๒. อธิบายความแตกตํางระหวําง 
ความเป็นราษฎรและความเป็น 
พลเมือง 
๓. อธิบายคุณลักษณะของพลเมือง 
๔. บอกแนวทางการสร๎างส านึก 
ความเป็นเมืองตํอสังคม 

- ความหมายของพลเมืองศึกษา 
 
- ความแตกตํางระหวํางความเป็น 
ราษฎรและความเป็นพลเมือง 
 
- คุณลักษณะของพลเมือง 
- แนวทางการสร๎างส านึก 
ความเป็นเมืองตํอสังคม 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑2 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับสาเหตุ 
ของการทุจริตและทิศทาง 
การปูองกันการทุจริตในสังคม 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 
๓. วิเคราะห์ วิจารณ ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์สํวนตนออกจาก 
ผลประโยชน์สํวนรวม โดยใช๎ 
ระบบคิดฐานสองที่สํงผลกระทบ 
ตํอประเทศในระดับอาเซียน 
๔. การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจาก
ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพตําง ๆ 
ที่สํงผลตํอประเทศและอาเซียน 
๕. ระบุรูปแบบการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม 
๖. คิดแยกแยะการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชน 
และสังคม 
๗. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ตํอประเทศและอาเซียน 

- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง 
การปูองกันการทุจริตในสังคม 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์สํวนตนออกจาก 
ผลประโยชน์สํวนรวม โดยใช๎ระบบ 
คิดฐานสองที่สํงผลกระทบตํอ 
ประเทศในระดับอาเซียน 
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจาก 
ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพตําง ๆ 
ที่สํงผลตํอประเทศและอาเซียน 
- รูปแบบการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม 
- การคิดแยกแยะการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมในชุมชนและ 
สังคม 
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ตํอประเทศและอาเซียน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๘. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับการทุจริต 

ที่เกิดขึ้นภายในระดับประเทศและ 
จริยธรรมที่ใช๎ในการปูองกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
๙. เห็นความส าคัญของการตํอต๎าน 
และปูองกันการทุจริต 
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนระดับประเทศ 
๑๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนระดับประเทศ 
๑๒. หาแนวทางการปูองกัน 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในระดับ 
ประเทศ 

- การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศ 
และจริยธรรมที่ใช๎ในการปูองกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎น 
และปูองกันการทุจริต 
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนระดับประเทศ 
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ๎อน 
ระดับประเทศ 
- แนวทางการปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในระดับประเทศ 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริต 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริต 
๓. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคม 
๔. คิดวิเคราะห์ผลที่ได๎รับจาก 
การลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
๖. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต 
จากการศึกษากรณีตัวอยํางการทุจริต
ในกลุํมประเทศอาเซียน 

- ลักษณะความละอายและความไมํทน
ตํอการทุจริต 
 
- การสร๎างตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการตํอต๎าน 
และปูองกันการทุจริต 
- การลงโทษทางสังคม 
 
- การคิดวิเคราะห์ผลที่ได๎รับจากการ
ลงโทษทางสังคมในระดับประเทศ 
 
- การสร๎างความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการลงโทษ 
ทางสังคม 
- ความไมํทนและความละอายตํอ       
การทุจริตจากการศึกษากรณีตัวอยําง
การทุจริตในกลุํมประเทศอาเซียน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๗. การวิเคราะห์ผลเสียจาก 

การทุจริตจากกรณีตัวอยํางเกี่ยวกับ 
ความละอายและความไมํทนตํอ 
การทุจริตของกลุํมประเทศอาเซียน 
๘. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต
ในระดับกลุํมประเทศอาเซียน 

- การวิเคราะห์ผลเสียจากการทุจริต
จากกรณีตัวอยํางเกี่ยวกับความละอาย
และความไมํทนตํอการทุจริตของ       
กลุํมประเทศอาเซียน 
- การสร๎างตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการตํอตา๎นและปูองกันการทุจริตใน
ระดับกลุํมประเทศอาเซียน 

  

หน่วยที่ 3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. เลือกใช๎วัสดุท๎องถิ่น อุปกรณ์ 
และเครื่องมือที่เหมาะสมกับ 
การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 
 
 
 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการประกอบอาชีพโดยใช๎ 
วัสดุท๎องถิ่นตามหลัก STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 

- การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
เกี่ยวกับ 
 ๑) การท าน้ ายาล๎างจาน 
 ๒) การนวดแผนโบราณ 
 ๓) การซํอมรถจักรยาน 
 ๔) การท าปุ๋ยชีวภาพ 
 ๕) การให๎บริการ Home Stay 
- ความส าคัญของการประกอบ 
อาชีพโดยใช๎วัสดุท๎องถิ่นตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายองค์ประกอบของ 
การศึกษาความเป็นพลเมืองได๎ 
 
 
 
๒. บอกความหมายของค าวํา 
การเป็นพลเมืองดีได๎ 
๓. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่ของการเป็น
พลเมืองดีได๎ 
 
 
 
๔. บอกความหมายของค าวํา 
สร๎างส านึกพลเมืองตํอประเทศ 
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีตํอการสร๎าง
ส านึกพลเมืองตํอประเทศ 
๖. เห็นความส าคัญของการสร๎าง
ส านึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบตํอ
ประเทศ 

- องค์ประกอบของการศกึษา 
ความเป็นพลเมือง เกี่ยวกับ 
 ๑) ความรับผิดชอบทางสังคม 
 ๒) ความเก่ียวพันชุมชน 
 ๓) ความสามารถในการอําน การเขียน 
- ความหมายของค าวํา การเป็น 
พลเมืองดี 
- หนา๎ที่ของการเป็นพลเมืองดี ได๎แกํ 
 ๑) มุํงเน๎นความรับผิดชอบ 
ระดับบุคคล 
 ๒) การมีสํวนรํวม 
 ๓) ความยุติธรรม 
- ความหมายของค าวําสร๎างส านึก 
พลเมืองตํอประเทศ 
- พฤติกรรมที่มีตํอการสร๎างส านึก 
พลเมืองตํอประเทศ 
- ความส าคัญของการสร๎างส านึก 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบตํอ 
ประเทศ 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑2 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การขัดกันระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
๒. ยกตัวอยาํงการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม 
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ผลประโยชน์สํวนตนออกจาก 
ผลประโยชน์สํวนรวมโดยใช๎ 
ระบบคิดฐานสองที่สํงผลกระทบ 
ตํอประเทศในสังคมโลก 
๔. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 
๕. การแยกแยะการทุจริตที่เกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 
ในสถานการณ์ตาํง ๆ ที่สํงผลกระทบ 
ตํอประเทศและสังคมโลก 
๖. รู๎และเขา๎ใจการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในโลกและจริยธรรมที่ใช๎ในการ 
แก๎ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
๗. การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด 
จากการขัดกันระหวํางผลประโยชน์
สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมที่
เกิดข้ึนในประเทศ 
๘. รู๎และเข๎าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ๎อน และ
แนวทางปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน
ในกลุํมประเทศอาเซียน 

- การวิเคราะห์สถานการณ์การขัดกัน
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม 
- ตัวอยํางการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์สํวนตน 
ออกจากผลประโยชน์สํวนรวม 
โดยใช๎ระบบคิดฐานสองที่สํงผล 
กระทบตํอประเทศในสังคมโลก 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
- การแยกแยะการทุจริตที่เกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 
ในสถานการณ์ตาํง ๆ ที่สํงผลกระทบ 
ตํอประเทศและสังคมโลก 
- การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ 
จริยธรรมที่ใช๎ในการแก๎ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด 
จากการขัดกันระหวํางผลประโยชน ์
สํวนตนและประโยชน์สํวนรวม 
ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
และแนวทางปูองกันผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนในกลุํมประเทศอาเซียน 
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 5 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริต 
๒. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับโลก 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต 
๔. วิเคราะห์ถึงผลเสียจากการศึกษา 
กรณีตัวอยํางของความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริตของ 
ประเทศตําง ๆ ในระดับโลก 
๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต
ของประเทศตําง ๆ ในระดับโลก 

- ลักษณะความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริต 
 
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก 
 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริต 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษา 
กรณีตัวอยํางของความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริตของ 
ประเทศตําง ๆ ในระดับโลก 
- ความส าคัญของการตํอตา๎นและ 
ปูองกันการทุจริตจากกรณีศึกษา 
กรณีตัวอยํางของความละอายและ 
ความไมํทนตํอการทุจริตของ 
ประเทศตําง ๆ ในระดับโลก 

 

หน่วยที่ 3  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  จ านวน 13 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
๒. สรุปองค์ความรู๎ หลักการของ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
เชื่อมโยงการด าเนินการกับบริษัท
สร๎างการดี 
๓. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของบริษัทสร๎างการดี 
๔. สามารถจัดตั้งบริษัทสร๎างการดีได๎ 
๕. สามารถด าเนินการบริษัท 
สร๎างการดี โดยประยุกต์ใช๎หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 

- ความหมายและหลักการของ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
 
- หลักการของ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริตเชื่อมโยง 
การด าเนินการกับบริษัทสร๎างการดี 
 
- ความหมายและหลักการ 
ของบริษัทสร๎างการดี 
- การจัดตั้งบริษัทสร๎างการดี 
- การด าเนินการบริษัทสร๎างการดี 
โดยประยุกต์ใช๎หลักการ  ของ 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 

 



65 
 

หน่วยที่ 4  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  จ านวน 10 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี 
 
๒. วิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด๎านคุณคํา คํานิยม ความรู๎ 
ความเข๎าใจ ทักษะและพฤติกรรม 
เพ่ือสร๎างส านึกพลเมืองตํอสังคมโลก 
 

- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
ด๎านสังคม ด๎านเศรษฐกิจและ 
ด๎านการเมือง การปกครอง 
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด๎านคุณคํา คํานิยม ความรู๎ 
ความเข๎าใจและทักษะและพฤติกรรม 
- การสร๎างส านึกพลเมืองตํอสังคมโลก 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑3 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อภิปรายการคิดแยกแยะระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมที่สํงผลตํอประเทศ 
๒. เสวนา สัมมนา ระบบคิดฐานสอง 
ที่สํงผลตํอตนเอง ประเทศและ 
สังคมโลก 
๓. ยกตัวอยาํงพฤติกรรมที่สอดคล๎อง 
กับระบบคิดฐานสิบ 
๔. อภิปรายถึงความแตกตาํง 
ของค าวํา จริยธรรม คุณธรรม 
และการทุจริต 
๕. บอกประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับนักเรียนและครู 
๖. อภิปรายการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 
ตํอสังคม ตํอประเทศ 
๗. อภิปรายปัญหาของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนที่สํงผลตํอการพัฒนาประเทศ 
๘. อภิปราย ประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1)“โดยทุจริต” 

- การอภิปรายการคิดแยกแยะระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมที่สํงผลตํอประเทศ 
- การเสวนา สัมมนา ระบบคิดฐานสอง 
ที่สํงผลตํอตนเอง ประเทศและสังคมโลก 
 
- ตัวอยํางพฤติกรรมที่สอดคล๎องกับ
ระบบคิดฐานสิบ 
- การอภิปรายความแตกตํางของค าวํา 
จริยธรรม คุณธรรม และการทุจริต 
 
- ประมวลกฎหมายจริยธรรม ในสํวนที่
เกี่ยวข๎องกับนักเรียน และครู 
- การอภิปรายการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมที่สํงผลตํอสังคมตํอประเทศ 
 
- การอภิปรายปัญหาของผลประโยชน์
ทับซ๎อนที่สํงผลตํอการพัฒนาประเทศ 
- การอภิปรายประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1) “โดยทุจริต” 
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 4 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อภิปราย เสวนา สัมมนา 
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความไมํละอายและการเพิกเฉย 
ตํอการทุจริต 
๒. อภิปราย เสวนา สัมมนา 
เกี่ยวกับแนวทางการแก๎ปัญหา 
และวิธีปฏิบัติเพื่อไมํให๎เกิด 
ผลกระทบจากความไมํละอาย 
และการเพิกเฉยตํอการทุจริต 
 

- การอภิปราย เสวนา สัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบที่เกิดจากความไมํละอาย
และการเพิกเฉยตํอการทุจริต 
 
- การอภิปรายแนวทางการแก๎ปัญหา 
และวิธีปฏิบัติเพื่อไมํให๎เกิดผลกระทบ
จากความไมํละอายและการเพิกเฉยตํอ
การทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. สร๎างสรรค์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช๎หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
๒. วิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช๎หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 

- การสร๎างสรรค์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช๎หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
- การวิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช๎หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 15 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อภิปรายแนวทางการเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ : ในจังหวัด 
ล าปาง 
๒. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร๎างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
๓. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึก
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
๔. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
๕. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร๎างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
๖. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
๗. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน
กรณีศึกษาภาคใต๎ในจังหวัดยะลา 
๘. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร๎างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต๎ในจังหวัดยะลา 

- การอภิปรายแนวทางการสร๎างเสริม 
ส านึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษา 
ภาคเหนือ : จังหวัดล าปาง 
 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค และ
ความส าเร็จในการเสริมสร๎างส านึก
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัดล าปาง 
 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึก
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัดล าปาง 
 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคใต๎ : จังหวัดยะลา 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร๎าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต๎ในจังหวัดยะลา 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๙. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 

รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึก
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต๎ในจังหวัดยะลา 

- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างส านึก
ความเป็นพลเมืองแกํเยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต๎ในจังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



70 
 

ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑2 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. เสวนาการคิดแยกแยะระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมที่มีผล 
ตํอประเทศในระดับอาเซียนได๎ 
๒. สัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมที่เกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก๎ระบบคิดฐานสิบ 
ที่สํงผลตํอประเทศและสังคมโลก 
๓. เสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 
การขัดกันระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม 
ที่สํงผลตํอสังคมและประเทศ 
๔. วิเคราะห์กฎหมายที่สํงผล 
ตํอการแก๎ปัญหาการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนตน 
๕. อธิบายประมวลกฎหมายอาญา 
ที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ปัญหาการทุจริต 
 
๖. อภิปรายความสัมพันธ์ระหวําง 
จริยธรรมและคุณธรรมที่สํงผล 
ตํอการแก๎ปัญหาการทุจริต 
๗. อภิปรายผลประโยชน์ทับซ๎อน 
เชิงนโยบายที่สํงผลกระทบตํอประเทศ 

- การเสวนาการคิดแยกแยะระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวมที่มีผลตํอประเทศในระดับ
อาเซียน 
- การสัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมที่เกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก๎ระบบคิดฐานสิบ 
ที่สํงผลตํอประเทศและสังคมโลก 
- แนวทางการแก๎ปัญหาการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผลตํอสังคม
และประเทศ 
- การวิเคราะห์กฎหมายที่สํงผล 
ตํอการแก๎ปัญหาการขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนตน 
- การอธิบายประมวลกฎหมาย 
อาญาที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ปัญหา 
การทุจริต 
- การอภิปรายความสัมพันธ์ 
ระหวํางจริยธรรม และคุณธรรม 
ที่สํงผลตํอการแก๎ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายผลประโยชน์ทับซ๎อน 
เชิงนโยบายที่สํงผลกระทบตํอ 
ประเทศ 
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หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 5 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย 
๒. เสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 
 

- การวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
- การเสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

 

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อภิปรายกรณีตัวอยาํงการแก๎ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
๒. เสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย 
 

- การอภิปรายกรณีตัวอยํางการ      
แก๎ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต๎านทุจริต 
- การเสนอแนวทางการน าหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 15 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทตํางประเทศ 
๒. น าข๎อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ตํางประเทศ (ประเทศญี่ปุุน) 
มาประยุกต์ใช๎ในประเทศไทย 
๓. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทตํางประเทศ 
๔. น าข๎อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท
ตํางประเทศ (ประเทศเกาหลีใต๎) 
มาประยุกต์ใช๎ในประเทศไทย 

- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทตํางประเทศ 
- การน าข๎อคิดจากการศึกษา 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในบริบท
ตํางประเทศ (ประเทศญี่ปุุน) 
มาประยุกต์ใช๎ในประเทศไทย 
- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทตํางประเทศ 
- การน าข๎อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมืองในบริบทตํางประเทศ 
(ประเทศเกาหลีใต๎) มาประยุกต์ใช๎ใน
ประเทศไทย 
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

  การจัดการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนดในหนํวยการเรียนรู๎นั้น   
ผู๎สอนจะต๎องวิเคราะห์ผลการเรียนรู๎ให๎เป็นจุดประสงค์การเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับสาระการเรียนรู๎ เพ่ือให๎งํายตํอ
การน าไปจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ในแตํละชั่วโมงที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  ให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเอ้ือตํอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู๎ 

หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑2 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับการแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ 
ระหวํางผลประโยชน์ 
สํวนตนและผลประโยชน์ 
สํวนรวม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. วิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหวํางจริยธรรมและการทุจริต 
๒. แยกแยะความแตกตํางระหวําง 
จริยธรรมและการทุจริต 
๓. วิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ที่ไมํท าให๎ตนเองและผู๎อื่นเดือดร๎อน 
๔. วิเคราะห์การกระท าท่ีสอดคล๎อง 
กับคุณธรรม 
๕. วิเคราะห์ความแตกตํางระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวมที่สํงผล 
ตํอประเทศชาติและสังคมโลก 
๖. สัมมนาการขัดกันที่เกิดขึ้น 
ระหวํางบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 
๗. วิเคราะห์ระเบียบการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๘. สัมมนาระเบียบการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต และ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วย 
การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
๙. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนและ 
เสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

-การวิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหวํางจริยธรรมและการทุจริต 
- การแยกแยะความแตกตําง 
ระหวํางจริยธรรมและการทุจริต 
- การวิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ที่ไมํท าให๎ตนเองและผู๎อื่นเดือดร๎อน 
- การวิเคราะห์การกระท าที่สอดคล๎อง
กับคุณธรรม 
- การวิเคราะห์ความแตกตํางระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตน 
และผลประโยชน์สํวนรวม ที่สํงผล 
ตํอประเทศชาติและสังคมโลก 
- การวิเคราะห์การขัดกันที่เกิดขึ้น 
ระหวํางบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 
- การวิเคราะห์ระเบียบการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- การสัมมนาระเบียบการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริตและ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วย 
การปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
๙. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนและ 
เสนอแนวทางการแก๎ปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๙. วิเคราะห์ลักษณะของ 

ผลประโยชน์ทับซ๎อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ๎อน 

- การวิเคราะห์ลักษณะของ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ๎อน 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ละอาย
และไมํทนตํอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายความหมาย รูปแบบ และ
สาเหตุของ “การทุจริต” การสอบ 
๒. อธิบายความหมายของ 
“ความละอายและความไมํทน 
ตํอการทุจริต” 
๓. ยกตัวอยาํงการปฏิบัติตน 
เป็นผู๎ละอายและไมํทนตํอการทุจริต 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเทศ 
ที่มีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น 
ในประเทศไทยและสํงผลกระทบ 
ตํอตํางประเทศและโลก 
๔. อธิบายความหมายของ 
“การลงโทษทางสังคม (Social 
Sanction)” 
๕. เสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ไมํทนตํอการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช๎การลงโทษทางสังคม 
๖. บอกผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
๗. จัดท าโครงงานสร๎าง 
ความตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริตในโรงเรียนผํานกิจกรรม 
นักเรียน 

- ความหมายรูปแบบและสาเหตุ 
ของการทุจริต 
- ความหมายของ “ความละอาย 
และความไมํทนตํอการทุจริต” 
 
- ตัวอยํางกรณีศึกษาเกี่ยวกับ 
ประเทศที่มีปัญหาการทุจริต 
เกิดข้ึนในประเทศไทยและสํงผล 
กระทบตํอตํางประเทศและโลก 
 
 
- ความหมายของ “การลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction)” 
 
- การเสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ไมํทนตํอการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช๎การลงโทษทางสังคม 
- ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
- การจัดท าโครงงานสร๎าง 
ความตระหนักและความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและปูองกันการทุจริต
ในโรงเรียนผํานกิจกรรมนักเรียน 
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หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จ านวน 8 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : 
จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. รู๎และเขา๎ใจ เรื่อง ความพอเพียง 
กับการตํอต๎านทุจริต 
๒. ประยุกต์ใช๎ความพอเพียง 
เพ่ือตํอต๎านทุจริต 
๓. ยกตัวอยาํงเหตุการณ์การใช๎ 
ความพอเพียงตํอต๎านทุจริตในชีวิต 
ประจ าวัน 
๔. รู๎และเขา๎ใจ เรื่อง ความโปรํงใส 
กับการตํอต๎านการทุจริต 
๕. ยกตัวอยาํงเหตุการณ์การใช๎ 
ความโปรํงใสตํอต๎านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความโปรํงใส 
เพ่ือตํอต๎านการทุจริต 
๗. บอกวิธีการต๎านทุจริตระดับ 
สังคมโลก 
๘. สร๎างจิตส านึกของตนเพ่ือต๎าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
๙. รู๎และเขา๎ใจเกี่ยวกับการต๎าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
๑๐. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การทุจริตระดับสังคมโลก 
๑๑. บอกแนวทางการปูองกัน 
การทุจริตระดับสังคมโลก 

- ความพอเพียงกับการตํอต๎านทุจริต 
 
- การประยุกต์ใช๎ความพอเพียง 
เพ่ือตํอต๎านทุจริต 
- ตัวอยํางเหตุการณ์การใช๎ 
ความพอเพียงตํอต๎านทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
- ความโปรํงใสกับการตํอต๎าน 
การทุจริต 
- ตัวอยํางเหตุการณ์การใช๎ 
ความโปรํงใสตํอต๎านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่มีความโปรํงใส 
เพ่ือตํอต๎านการทุจริต 
- วิธีการต๎านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
- วิธีการสร๎างจิตส านึกของตน 
เพ่ือต๎านทุจริตระดับสังคมโลก 
- การต๎านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 
- แนวทางการปูองกันการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 12 ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ 
มีความรับผิดชอบตํอสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบตํอสังคม 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 

๑. อธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
และหน๎าที่ของพลเมือง 
๒. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 
จากการละเมิดสิทธิหน๎าที่ของตนเอง 
และผู๎อ่ืน 
๓. สามารถหาแนวทางในการแก๎ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิหน๎าที่ 
ตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
๔. ยกตัวอยาํงพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน๎าที่ตํอตนเอง 
และผู๎อ่ืน 
๕. ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน๎าที่
ตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
๖. วิเคราะห์ความส าคัญของปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
 
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหวําง 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมายกับความรับผิดชอบตํอสังคม 
๘. จัดท าสื่อเผยแพรํและรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
๙. ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
๑๐. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง 
ที่มีความรับผิดชอบตํอการปูองกัน 
การทุจริต 
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมือง 
ที่มีตํอการปูองกันการทุจริต 
๑๒. จัดท าสื่อเผยแพรํและรณรงค์ 
ให๎การสํงเสริมให๎พลเมืองรับผิดชอบ
ตํอการปูองกันการทุจริต 
๑๓. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง/ 
พลโลกที่มีความรับผิดชอบ 
ตํอการทุจริต 

- การละเมิดสิทธิและหน๎าที่ของ 
พลเมือง 
- การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต
จากการละเมิดสิทธิหน๎าที่ของตนเอง
และผู๎อ่ืน 
- แนวทางในการแก๎ปัญหาการละเมิด
สิทธิหน๎าที่ตํอตนเองและผู๎อื่น 
 
- ตัวอยํางพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน๎าที่ตํอตนเอง 
และผู๎อ่ืน 
- การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หนา๎ที่ตํอตนเองและผู๎อ่ืน 
- การวิเคราะห์ความส าคัญ 
ของปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
- ความสัมพันธ์ระหวํางการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
กับความรับผิดชอบตํอสังคม 
- การผลิตสื่อเผยแพรํและรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
- การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
- พฤติกรรมของพลเมืองที่มี 
ความรับผิดชอบตํอการปูองกัน 
การทุจริต 
- การปฏิบัติตนตามหน๎าที่พลเมือง 
ที่มีตํอการปูองกันการทุจริต 
- การผลิตสื่อเผยแพรํและรณรงค์ 
ให๎การสํงเสริมให๎พลเมืองรับผิดชอบ
ตํอการปูองกันการทุจริต 
- พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลก 
ที่มีความรับผิดชอบตํอการทุจริต 
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ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๔. วิเคราะห์พฤติกรรม 

ของพลเมือง/พลโลกที่มี 
ความรับผิดชอบตํอการทุจริต 
๑๕ เสนอแนวทางในการสร๎างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมืองที่มี        
ความรับผิดชอบตํอการทุจริต 

- การวิเคราะห์พฤติกรรมของ 
พลเมือง/พลโลกที่มีความรับผิดชอบ
ตํอการทุจริต 
- การเสนอแนวทางในการสร๎างเสริม
ส านึกความเป็นพลเมืองที่มี         
ความรับผิดชอบตํอการทุจริต 

 
8. แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
  กระทรวงศึกษาธิการเห็นด๎วยกับการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ในสถานศึกษา 
เนื่องจากจุดมุํงหมายของรายวิชา และผลการเรียนรู๎ที่หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาก าหนด จะเป็นประโยชน์ตํอ
ประเทศชาติที่สร๎างความตระหนัก ความเข๎าใจและการมีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอสังคมผํานการเรียนรู๎และลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมและสร๎างวัฒนธรรมตํอต๎านการทุจริต ควรปลูกฝังให๎ครอบคลุมทุกระดับ          
การศึกษาและมีความตํอเนื่อง ตั้งแตํการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งการสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ และขอความรํวมมือจากภาคเอกชน จัดให๎มีการฝึกอบรม หรือ       
บูรณาการกับหลักสูตรฝึกอบรมในระดับตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดพฤติกรรมการตระหนักรู๎คํานิยมพ้ืนฐานของแตํละ
บุคคล และจรรยาบรรณในวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการได๎เสนอความเห็นเพ่ิมเติมในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายวิชา
เพ่ิมเติม การปูองกันการทุจริต ดังนี้ 
  ด๎านการน าหลักสูตรไปใช๎ เนื่องจากปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ได๎เปิดโอกาสให๎สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาได๎ตามบริบท จุดเน๎น ความพร๎อมและ ศักยภาพ ทั้งนี้ ต๎องอยูํภายใต๎กรอบของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแนวทางดังกลําว จึงเห็นควร
ก าหนดเปูาหมายการเรียนรู๎ของแตํละชํวงวัยให๎ชัดเจน และจัดท าแนวด าเนินการที่เป็นรูปธรรม สํวนวิธีการ
น าไปปฏิบัติให๎สถานศึกษาเป็นผู๎พิจารณาวําจะด าเนินการในแนวทางใดบ๎างนั้น ให๎พิจารณาความพร๎อมและ
ความเหมาะสม เชํน 

๑. เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
๒. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๓. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ 
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
ส าหรับจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดไว๎ในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ สถานศึกษาสามารถปรับได ๎

ตามความเหมาะสม แตํต๎องมีเวลาเรียนทั้ง ๔ หนํวยการเรียนรู๎ รวม ๔๐ ชั่วโมง 
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การจัดการเรียนรู้แต่ละรูปแบบมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม 

สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สูํการปฏิบัติโดยเปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.1  ศึกษาหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
1.2 ศึกษาคํูมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
1.3  ประชุมครูเพ่ือก าหนดรายวิชา ชั่วโมง ในการสอนและจ านวนหนํวยกิต 
1.4  ใช๎รายวิชาตามหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาของ ป.ป.ช. โดยตรง หรือสร๎างรายวิชาขึ้นใหมํ 

ตามบริบทของสถานศึกษาโดยบูรณาการตามกรอบเนื้อหาของ ป.ป.ช. 
1.5  ก าหนดครูผู๎สอนในแตํละระดับชั้น 
1.6  ครูน าแผนการจัดการเรียนรู๎ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือที่  

สถานศึกษาจัดท าขึ้น สูํการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน 
1.7  ครูวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
1.8  สรุปผลการวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และตัดสินผลการเรียนแล๎ว 

รายงานผลตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
1.9  ผู๎บริหารสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน เป็นภาพรวมของสถานศึกษา 

  1.1๐ สถานศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษาและรายงานผลตํอ
หนํวยงานต๎นสังกัด 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สูํการปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุํมสาระ  

การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๑ ศึกษาหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา  
2.2 ศึกษาคํูมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
  ๒.๓ ประชุม วางแผนการบูรณาการกับครูผู๎สอน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยครูผู๎สอน วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดและเนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาในแตํละหนํวยการเรียนรู๎ในแตํละชั้น 
  ๒.๔ ก าหนดสาระการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ที่จะบูรณาการกับหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
  ๒.๕ ครูผู๎สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การปูองกัน
การทุจริต ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ในระดับชั้นเรียนที่จะน าไปบูรณาการในการสอนกับกลุํมสาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  ๒.๖ น าแผนการจัดการเรียนรู๎ในตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การปูองกันการทุจริต        
ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา บูรณาการเข๎ากับเนื้อหาที่จะสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒.๗ ครบููรณาการแผนการจัดการเรียนรู๎ สูํการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน  
2.8 ครูวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
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2.9 สรุปผลการวัดและประเมินผลผูเ๎รียนเป็นรายชั้น และรายงานผลตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
(ตัวอย่าง ภาคผนวก 1 หน้า ๘๖ – ๙๖) 
3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สูํการปฏิบัติในการบูรณาการกับ  
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่นๆ ดังนี้ 
  ๓.๑ ศึกษาหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา  
  ๓.๒ ศึกษาคํูมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
  ๓.๓ ประชุม วางแผนการบูรณาการกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ โดยครูผู๎สอนแตํละกลุํมสาระ
การเรียนรู๎ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดและเนื้อหาในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับหลักสูตร   
ต๎านทุจริตศึกษาในหนํวยการเรียนรู๎ในแตํละชั้น 
  3.4 ก าหนดกลุํมสาระการเรียนรู๎ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางและมาตรฐานการ
เรียนรู๎ที่จะน าไปบูรณาการกับหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 

๓.๕ ครูผู๎สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การปูองกันการทุจริต     
ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ในระดับชั้นที่จะน าไปบูรณาการในการสอน 

๓.๖ น าแผนการจัดการเรียนรู๎ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การปูองกันการทุจริต  
ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา บูรณาการเข๎ากับเนื้อหาที่จะสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎  

๓.๗ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู๎บูรณาการ สูํการจัดการเรียนรู๎ในชั้นเรียน  
๓.๘ ครูวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
๓.๙ สรุปผลการวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายชั้น และรายงานผลตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 

(ตัวอย่าง ตามภาคผนวก 2 หน้า ๙๗ – ๑๑๑) 

4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สูํการเชื่อมโยงและด าเนินการจัดกิจกรรม 

พัฒนาผู๎เรียนตามแตํละบริบท โดยสามารถด าเนินการตามข้ันตอนได๎ ดังนี้ 
๔.๑ ศึกษาคํูมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
๔.๒ สถานศึกษาจัดประชุมทั้งสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  

ต๎านทุจริตศึกษา 
๔.๓ วางแผนการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ซึ่งกิจกรรม  

ที่สามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปด าเนินการ ได๎แกํ 
        4.3.1 กรณีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนอิงตามกรอบหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สามารถ 
จัดได๎ ดังนี้ 
       1) กิจกรรมแนะแนว หนํวยการเรียนรู๎ที่ควรน าไปจัดในกิจกรรมแนะแนว ได๎แกํ 

        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ  
ผลประโยชน์สํวนรวม 

        หนวํยการเรียนรู๎ที่ ๒ ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต  
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม 
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    ๒) กิจกรรมนักเรียน หนํวยการเรียนรู๎ที่ควรน าไปจัดในกิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ และชุมนุม/ชมรม ได๎แกํ 
           หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ
ผลประโยชน์สํวนรวม 
           หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒ ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต  

        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต 
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม 
    ๓) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หนํวยการเรียนรู๎ที่ควรน าไป 

จัดกิจกรรมการเรียน ได๎แกํ 
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและ  

ผลประโยชน์สํวนรวม 
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๒ ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต  
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริต  
        หนํวยการเรียนรู๎ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบตํอสังคม 

     4.3.2 กรณีจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่บูรณาการรํวมกับหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
   1) ศึกษาหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา  
   ๒) ศึกษาคูํมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษา  

ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
   ๓) ประชุม วางแผนการบูรณาการสาระการเรียนรู๎จากหนํวยการเรียนรู๎ทั้ง 4  

เข๎ากับกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยพิจารณาตาม
ขอบขํายของกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งบริบทและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ตลอดจนเหมาะสมกับ
พัฒนาการของผู๎เรียนแตํละชํวงวัย 

   ๔) ครูผู๎สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม การปูองกัน  
การทุจริต ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ในระดับชั้น ที่จะน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนในสํวนของ
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

   5) ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 
ในสํวนของกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน  และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  
      6) ครูน าแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนใน
สํวนของกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ สูํการสอน
ในชั้นเรียน 

   7) ครูวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
   8) สรุปผลการวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายชั้น และรายงานผล 

ตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 
(ตัวอย่าง ภาคผนวก 3 หน้า 1๑๒ – 1๑๓) 
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5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา สูํการเชื่อมโยงและด าเนินการจัดกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาตามแตํละบริบท โดยสามารถด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา , 
๒. ศึกษาคํูมือหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. 2565 ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน 
๓. ประชุม วางแผนการบูรณาการสาระการเรียนรู๎จากหนํวยการเรียนรู๎ทั้ง 4 เข๎ากับกิจกรรม 

เสริมหลักสูตร อาทิ สภานักเรียน โฮมรูม ชมรม ชุมนุม กิจกรรมคําย โดยพิจารณาตามจุดเน๎น หรืออัตลักษณ์
ของสถานศึกษา บริบทของพ้ืนที่รวมทั้งลักษณะเฉพาะของกิจกรรม ตลอดจนเหมาะสมกับลักษณะและ
พัฒนาการของผู๎เรียนแตํละชํวงวัย 

๔. ครูที่ปรึกษากิจกรรม ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม  
การปูองกันการทุจริต ชุดหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ในระดับชั้น  ตลอดจนผลการด าเนินการจากกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่ผํานมา  และน ามาเชื่อมโยง ขยายผล ตํอยอด และบูรณาการในการจัดกิจกรรมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

5. ออกแบบแผนการจัดกิจกรรมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา  
อาทิ สภานักเรียน โฮมรูม ชมรม ชุมนุม กิจกรรมคําย ฯลฯ 

6. ครูน าแผนการจัดกิจกรรมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษาไปใช๎  
7. ครูวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายบุคคล 
8. สรุปผลการวัดและประเมินผลผู๎เรียนเป็นรายชั้น และรายงานผลตํอผู๎บริหารสถานศึกษา 

(ตัวอย่าง ภาคผนวก 4 หน้า ๑๑๔ – ๑๑๕) 
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หลักสตูรตา๎นทุจริตศึกษา 

ระดับปฐมวัย 

หน่วยการเรียนรู ้

๑. การคดิแยกแยะระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและ

ผลประโยชน์สํวนรวม 

 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

๒. ความละอายและ
ความไมํทนตํอการทุจรติ 

 

๓. STRONG :              
จิตพอเพียงต๎านทุจรติ 

 

๔. พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตํอสังคม 

 

แนวทางการน าหลักสตูรไปใช๎ 

เปิดรายวิชาเพิ่มเตมิ 

 

บูรณาการการเรียนการสอนกับ
กลุํมสาระการเรียนรูส๎ังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 

บูรณาการการเรียนการสอนกับ
กลุํมสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ 

 

จัดในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

 

จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตใน

สถานศึกษา 
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9. การก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ  (ป.ป.ช.)  รํวมกับส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) เพ่ือให๎
สถานศึกษาทุกแหํงน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและให๎มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตร 

การก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาเป็นการตรวจสอบคุณภาพผู๎เรียน  
จากการบริหารจัดการหลักสูตรของผู๎บริหารสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน              
ตามนโยบายที่ให๎สถานศึกษาทุกแหํงน าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมในการ
ปูองกันการทุจริตให๎แกํผู๎เรียนทุกระดับ ซึ่งเป็นการสร๎างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต มีความพอเพียง มีวินัย และมี
จิตสาธารณะให๎แกํประเทศชาติ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีคํา
คะแนนสูงขึ้น บรรลุตามเปูาประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ จึงมีแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการน าหลักสูตร 
ต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และระดับสถานศึกษา 
ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ 

ในการก ากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ 
ด าเนินการตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวทางการก ากับ ติดตาม 4 ด๎าน ได๎แกํ 1. การบริหาร
จัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 2. แนวทางการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ใน 5 แนวทาง ดังนี้ คือ      
1) การจัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 2) การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 3) การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ 4) การจัดในกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน และ 5) การจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 3. การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎หลักสูตรต๎านทจุริตศึกษาของครูผู๎สอน และ 4. คุณภาพผู๎เรียน 

9.1 วัตถุประสงค์ของการก ากับ ติดตาม 
เพ่ือก ากับ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในพ้ืนที ่

ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ ในการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
๑. เพ่ือก ากับ ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา 
๒. เพ่ือก ากับ ติดตามการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ของครูผู๎สอน 
๓. เพ่ือประเมินผลผู๎เรียนด๎านความรู๎ความเขา๎ใจ ดา๎นการปฏิบัติ และด๎านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ตามหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาที่เกี่ยวกับการแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม          
ความละอายและความไมํทนตํอการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต๎านทุจริตพลเมืองกับรับผิดชอบตํอสังคม ทั้งนี้เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม เกี่ยวกับทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยูํอยํางพอเพียง และจิตสาธารณะให๎แกํผู๎เรียน 
เพ่ือปูองกันและตํอต๎านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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9.2 การด าเนินการก ากับ ติดตาม 
การก ากับ ติดตามการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ มีแนวทางการด าเนินการในระดับ  

ระดับสถานศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ดังนี้ 
   ระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา โดยส านักงาน 
ศึกษาธิการภาค ก ากับ ติดตามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสุํมติดตามสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในด๎านการบริหารจัดการหลักสูตร ด๎านการน าหลักสูตรไปใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน และดา๎นคุณภาพผู๎เรียน 

 ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา โดย 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ก ากับ ติดตามสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษา
เอกชน ในก ากับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด๎านการบริหารจัดการหลักสูตร ด๎านการน าหลักสูตรไปใช๎ในการ
จัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน และดา๎นคุณภาพผู๎เรียน 

 ระดับสถานศึกษา เป็นการก ากับ ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา และ 
การน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ภายในสถานศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษาก ากับ ติดตามครูผู๎สอนในด๎าน 
การน าหลักสูตรไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎แกํผู๎เรียน และด๎านคุณภาพผู๎เรียน 

เพ่ือให๎การก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
บรรลุตามผลการเรียนรู๎ที่ก าหนด และสอดคล๎องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให๎มีแบบก ากับ 
ติดตาม ดังนี้ 

1. แบบก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (แบบที่ 1) ส าหรับให๎ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดใช๎ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา    
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน ในก ากับ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                  
แล๎วสรุปผลการก ากับ ติดตามลงในแบบสรุปรายงานผลการก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา 
(แบบที่ 3) และจัดสํงไปยังส านักงานศึกษาธิการภาคในพื้นที่ 

2. แบบก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (แบบที่ 2) ส าหรับส านักงาน 
ศึกษาธิการภาคใช๎ก ากับ ติดตามส านักงานศึกษาธิการจังหวัด     

3. แบบสรุปรายงานผลการก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา (แบบที่ 3) 
แบบก ากับ ติดตามการใช๎หลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาแตํละแบบ มีรายละเอียดตามภาคผนวก 

(ภาคผนวก ๕ หน้า 1๑๖ – 1๒๗) 
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ส่วนท่ี ๒  ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 

ตัวอย่าง การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา 
    ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ตัวอย่าง การบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง          
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์     

การเรียนรู ้
1. การคิดแยกแยะ
ระหวําง
ผลประโยชน์สํวน
ตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวม 

1. มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับการ
แยกแยะ ระหวําง
ผลประโยชน์        
สํวนตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวม  
2. สามารถคิด
แยกแยะ ระหวําง
ผลประโยชน์    
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์
สํวนรวม  
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ
ของ การตํอต๎าน
และปูองกัน        
การทุจริต 

1. คิดแยกแยะ
ระหวําง
ผลประโยชน์     
สํวนตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวมในชุมชนได๎ 
2. เปรียบเทียบ
ผลประโยชน์        
สํวนตน และ
ผลประโยชน์
สํวนรวมในชุมชนได๎ 
3. บอกข๎อดี-
ข๎อเสีย ของ 
ผลประโยชน์        
สํวนตนได๎  
4. บอกข๎อดี-
ข๎อเสีย ของ 
ผลประโยชน์
สํวนรวมได๎  
5. แยกแยะ
ระหวําง
ผลประโยชน์       
สํวนตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวม  

- การคิดแยกแยะ
ระหวําง 
ผลประโยชน์        
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์
สํวนรวมในชุมชน  
- การเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์      
สํวนตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวม ในชุมชน  
- ข๎อดี-ข๎อเสียของ
ผลประโยชน์   
สํวนตน  
 
- ข๎อดี-ข๎อเสียของ
ผลประโยชน์ 
สํวนรวม  
 
- การแยกแยะ
ระหวําง
ผลประโยชน์       
สํวนตนและ
ผลประโยชน์
สํวนรวม  

สาระที่ 2 หน๎าที่
พลเมือง 
ตัวชี้วัด ส 2.1       
ป.4/1 ปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี มีคํานิยมที่
ดีงามและธ ารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยูํรํวมกัน
ในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยําง        
สันติสุข  
เรื่อง  
- การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยใน
ฐานะสมาชิกท่ีดี        
ของชุมชน 
- การมีสํวนรํวมใน 
กิจกรรมของชุมชน 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง                     
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์        

การเรียนรู ้
  6. แยกแยะ

ระหวําง
ผลประโยชน์          
สํวนตนออกจาก
ผลประโยชน์ 
สํวนรวม โดยใช๎
ระบบคิดฐานสอง 
ในระดับชุมชนได๎  
7. บอกพฤติกรรม
ระบบคิดฐานสิบ  
ในระดับชุมชนได๎  
8. น าความรู๎
เกี่ยวกับระบบ     
คิดฐานสิบ ที่
ได๎รับไป
ประยุกต์ใช๎ ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
9. บอกผลของ
พฤติกรรมระบบ 
คิดฐานสิบที่สํงผล
ในระดับชุมชนได๎ 
10. น าความรู๎ที่
ได๎รับไป 
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

- การแยกแยะ
ระหวําง
ผลประโยชน์       
สํวนตนออกจาก
ผลประโยชน์ 
สํวนรวม โดยใช๎
ระบบคิดฐานสอง 
ในระดับชุมชน  
- พฤติกรรมระบบ
คิดฐานสิบ ใน
ระดับชุมชน  
- การน าความรู๎
เกี่ยวกับระบบ    
คิดฐานสิบ ที่ได๎รับ
ไปประยุกต์ใช๎      
ในชีวิตประจ าวัน 
 
- พฤติกรรมระบบ
คิดฐานสิบ ที่สํงผล
ในระดับชุมชน  
 
- การน าความรู๎
เกี่ยวกับระบบ      
คิดฐานสิบ ที่ได๎รับ
ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง 
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์       

การเรียนรู ้
  11. บอก

ความหมายของ 
จริยธรรมได ๎
12. บอก
ความหมายของ 
การทุจริตได๎  
13. ยกตัวอยําง
จริยธรรมและ     
การทุจริตได๎  
14. บอกการขัดกัน
ระหวํางประโยชน์
สํวนตนและ
ประโยชน์สํวนรวม
ในหมูํบ๎านได๎  
15. บอกผลกระทบ
จากการขัดกัน
ระหวํางผลประโยชน ์        
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์สวํนรวม
ในหมูํบ๎านได๎  
16. บอกวิธีการ
แก๎ไขการขัดกัน 
ระหวํางผลประโยชน์       
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์
สํวนรวมในหมูํบ๎าน  
17. บอก
ความหมายของ 
ผลประโยชน์        
ทับซ๎อนได๎  
18. ยกตัวอยําง
ของผลประโยชน์ 
ทับซ๎อนได๎ 

- ความหมายของ
จริยธรรม 
 
- ความหมายของ
การทุจริต  
 
- ตัวอยํางจริยธรรม
และการทุจริต 
 
- การขัดกันระหวําง
ประโยชน์สํวนตน
และประโยชน์
สํวนรวม ในหมูํบ๎าน  
 
- ผลกระทบจาก
การขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์       
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์
สํวนรวมในหมูํบ๎าน  
- วิธีการแก๎ไข    
การขัดกันระหวําง 
ผลประโยชน์        
สํวนตนและ 
ผลประโยชน์
สํวนรวมในหมูํบ๎าน  
- ความหมายของ
ผลประโยชน์         
ทับซ๎อน  
 
- ตัวอยํางของ
ผลประโยชน์       
ทับซ๎อน 

เรื่อง  
- คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 
- คุณลักษณะและ
คุณธรรมจริยธรรม
ของผู๎น าที่ดี 
- ปัญหาและสาเหตุ
ของการเกิดความ
ขัดแย๎ง 
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หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง 
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์       

การเรียนรู ้
2. ความละอาย
และความไมํทนตํอ
การทุจริต 

1. มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และ
ความไมํทนตํอ  
การทุจริต  
2. ปฏิบัติตนเป็น   
ผู๎ละอายและ       
ไมํทนตํอ  
การทุจริต 
ทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎าน
และ ปูองกัน      
การทุจริต 

1. บอกผลกระทบ
ของการทิ้งขยะ     
ไมํเป็นที่ในชุมชนได๎  
2. ปฏิบัติตนในการ
ทิ้งขยะให๎เป็นที่ 
และคัดแยกขยะ
กํอนทิ้งลงถังขยะได๎  
3. สามารถโน๎มน๎าว
ใจให๎คน ในชุมชน
ทิ้งขยะให๎ถูกที่และ 
คัดแยกขยะได๎  
4. บอกข๎อตกลงใน
การใช๎สถานที่      
ในชุมชนได๎  
5. ปฏิบัติตนเป็น  
ผู๎ละอายและ       
ไมํทนตํอการทุจริต
เกี่ยวกับการใช๎ 
สถานที่ในชุมชนได๎ 
6. วิเคราะห์ถึง
ความละอายและ 
ความไมํทนตํอการ
ทุจริตในชุมชน 
เกี่ยวกับการละเมิด
ข๎อตกลงในการ    
ใช๎สถานที่ในชุมชน 
7. บอกพฤติกรรมที่
สํงผลให๎เกิดความ
ละอายและความ 
ไมํทนตํอ การทุจริต
ในชุมชนได๎  
8. ปฏิบัติตนเป็น     
ผู๎ละอายและไมํทน 
ตํอการทุจริตใน  
ทุกรูปแบบ 

- ผลกระทบของ
การทิ้งขยะไมํเป็นที่ 
ในชุมชน  
- การทิ้งขยะให๎
เป็นที่และคัดแยก
ขยะ กํอนทิ้งลง     
ถังขยะ  
- การโน๎มน๎าวใจให๎
คนในชุมชน         
ทิ้งขยะให๎ถูกท่ีและ 
คัดแยกขยะ 
- ข๎อตกลงในการใช๎
สถานที่ ในชุมชน  
 
- การปฏิบัติตนใน
ผู๎ละอายและ        
ไมํทนตํอการทุจริต
เกี่ยวกับการใช๎ 
สถานที่ในชุมชน  
- การวิเคราะห์ถึง
ความละอายและ 
ความไมํทนตํอการ
ทุจริตในชุมชน 
เกี่ยวกับการละเมิด
ข๎อตกลงในการ     
ใช๎สถานที่ในชุมชน 
- พฤติกรรมที่สํงผล
ให๎เกิดความละอาย
และความไมํทนตํอ
การทุจริตในชุมชน  
 
- การปฏิบัติตน
เป็นผู๎ละอายและ 
ไมํทนตํอการทุจริต
ในทุกรูปแบบ  

สาระที่ 2 หน๎าที่
พลเมือง 
ตัวชี้วัด ส 2.1       
ป.4/1 ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี      
มีคํานิยมที่ดีงาม
และธ ารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกันในสังคมไทย
และสังคมโลกอยําง
สันติสุข 
เรื่อง  
- การปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตยใน
ฐานะสมาชิกท่ีดี
ของชุมชน 
- การมีสํวนรํวมใน 
กิจกรรมของชุมชน 
 
 
 
 
 

 



๙๑ 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง       
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์       

การเรียนรู ้
3. STRONG : จิต
พอเพียงต๎านทุจริต 

1. มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิต
พอเพียงต๎านทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น  
ผู๎ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต๎านทุจริต  
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎าน
และ ปูองกัน         
การทุจริต 

1. วิเคราะห์
สถานการณ์ การ
เลือกตั้งท๎องถิ่นที่
สอดคล๎อง กับ 
STRONG ได๎  
2. สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับ      
ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
3. วิเคราะห์
สถานการณ์ การทิ้ง
ขยะในชุมชนที่
สอดคล๎อง กับ 
STRONG ได๎  
4. สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับ ไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

- สถานการณ์การ
เลือกตั้งท๎องถิ่น    
ที่สอดคล๎องกับ 
STRONG 
 
- การน าความรู๎
เกี่ยวกับ
สถานการณ์ การ
เลือกตั้งท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG ไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  
- สถานการณ์การ
ทิ้งขยะในชุมชน      
ที่สอดคล๎องกับ 
STRONG 
 
- การน าความรู๎
เกี่ยวกับ
สถานการณ์            
การทิ้งขยะ         
ในชุมชนที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG ไปปรับ
ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 

สาระที่ 2 หน๎าที่
พลเมือง 
ตัวชี้วัด ส 2.1       
ป.4/4 
อธิบายความ
แตกตํางทาง
วัฒนธรรมของ 
กลุํมคนในท๎องถิ่น 
เรื่อง  
- วัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง 
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

การเรียนรู ้
  5. ระบุอาชีพของ

คนในชุมชนได๎  
6. วิเคราะห์การ
ประกอบอาชีพ     
ในชุมชนที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG ได๎ 
7. สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับ ไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
 
 
8. วิเคราะห์
สถานการณ์การใช๎ 
พ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชน ที่สอดคล๎อง
กับ STRONG ได๎  
9. สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

- อาชีพของคนใน
ชุมชน 
- การประกอบ
อาชีพในชุมชน ที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG 
 
- ความรู๎เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ 
ในชุมชนที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG ที่น าไป
ปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
- สถานการณ์การ
ใช๎พื้นที่สาธารณะ 
ในชุมชนที่
สอดคล๎องกับ 
STRONG 
- ความรู๎เกี่ยวกับ
สถานการณ์การใช๎ 
พ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชนที่สอดคล๎อง 
กับ STRONG         
ที่น าไปปรับใช๎ใน 
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง 
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

การเรียนรู ้
4. พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบตํอ
สังคม 

1. มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ เกี่ยวกับ
พลเมืองและ           
มีความรับผิดชอบ 
ตํอสังคม 
2. ปฏิบัติตนตาม
หน๎าที่ พลเมือง
และ มีความ
รับผิดชอบ          
ตํอสังคม  
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎าน
และ ปูองกันการ
ทุจริต 
 

1. บอกบทบาท
หน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชนได๎  
2. บอกแนวทาง
การปฏิบัติตน    
ในการเคารพสิทธิ
หน๎าที่ของ สมาชิก
ในชุมชนได๎  
3. บอกผลที่ได๎รับ
จากการปฏิบัติตน 
ในการเคารพสิทธิ
หน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชนได๎ 
4. บอกสิทธิของ
ตนเองในการ 
ใช๎ทางสาธารณะได๎ 
5. บอกหน๎าที่ของ
ตนเองในการใช๎ 
ทางสาธารณะได๎  

- บทบาทหน๎าที่
ของสมาชิก ใน
ชุมชน  
- แนวทางการ
ปฏิบัติตนในการ 
เคารพสิทธิหน๎าที่
ของสมาชิก ใน
ชุมชน  
- ผลที่ได๎รับจาก
การปฏิบัติตน ใน
การเคารพสิทธิ
หน๎าที่ของสมาชิก 
ในชุมชน  
- สิทธิของตนเอง
ในการใช๎ ทาง
สาธารณะ  
- หน๎าที่ของตนเอง
ในการใช๎ ทาง
สาธารณะ  

สาระที่ 2 หน๎าที่
พลเมือง 
ตัวชี้วัด ส 2.1      
ป.4/1 ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี      
มีคํานิยมที่ดีงาม
และธ ารงรักษา
ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยูํ
รํวมกันใน
สังคมไทยและ
สังคมโลกอยําง 
สันติสุข 
เรื่อง  
- ผู๎น าและผู๎ตามใน
สังคมประชาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง      
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์     

การเรียนรู ้
  6. ปฏิบัติตนในการ

ใช๎ทางสาธารณะ 
โดยค านึงถึงสิทธิ
และหน๎าที่ 
 
7. บอกความหมาย
ของพ้ืนที่สาธารณะ
ได๎ 
8. บอกสิทธิของ
ตนเองในการใช๎ 
พ้ืนที่สาธารณะใน
ชุมชนได๎ 
9. บอกหน๎าที่ของ
ตนเองในการใช๎ 
พ้ืนที่สาธารณะ        
ในชุมชนได๎ 
10. ปฏิบัติตนใน
การใช๎พื้นท่ี 
สาธารณะในชุมชน
โดยค านึงถึง สิทธิ
และหน๎าที่ได๎  
11. บอก
ความหมายของ 
การประชาสัมพันธ์
ชุมชนได๎ 
12. บอกสิทธิของ
ตนเองที่ได๎รับ ใน
การประชาสัมพันธ์
ในชุมชนได๎  
13. บอกหน๎าที่
ของตนเองตํอ การ
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนได๎ 

- วิธีการปฏิบัติตน
ในการใช๎ ทาง
สาธารณะที่
ค านึงถึงสิทธิ และ
หน๎าที่  
- ความหมายของ
พ้ืนที่สาธารณะ 
 
- สิทธิของตนเองใน
การใช๎พื้นท่ี 
สาธารณะในชุมชน 
 
- หน๎าที่ของตนเอง
ในการใช๎พ้ืนที่ 
สาธารณะในชุมชน  
 
- การใช๎พื้นท่ี
สาธารณะในชุมชน 
ที่ค านึงถึงสิทธิและ
หน๎าที่ 
 
- ความหมายของ
การประชาสัมพันธ์ 
ในชุมชน  
 
- สิทธิของตนเอง   
ที่ได๎รับในการ 
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน  
- หน๎าที่ของตนเอง
ตํอ การ
ประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน  

ตัวชี้วัด ส 2.1      
ป.4/5 
เสนอวิธีการที่จะอยูํ
รํวมกันอยําง        
สันติสุขใน
ชีวิตประจ าวัน 
เรื่อง 
- การอยูํรํวมกัน
อยํางสันติสุข 

 

 



๙๕ 
 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
สาระการเรียนรู้ 

แนวทาง        
การบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์        

การเรียนรู ้
  14. ปฏิบัติตนตาม

สิทธิและหน๎าที่ ตํอ
งานประชาสัมพันธ์
ในชุมชน 
15. บอก
ความหมายของการ
ใช๎ไฟฟูาสาธารณะ
ในชุมชนได๎  
16. บอกสิทธิของ
ตนเองที่ได๎รับใน
การใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน
ได๎ 
17. บอกหน๎าที่
ของตนเองในการ 
ใช๎ไฟฟูาสาธารณะ
ในชุมชนได๎  
18. ปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน๎าที่     
ในการใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน
ได๎  
19. ให๎ความ
ชํวยเหลือใน
กิจกรรมของชุมชน 

- การปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน๎าที่ ตํอ
งานประชาสัมพันธ์
ในชุมชน 
- ความหมายของ
การใช๎ไฟฟูา 
สาธารณะในชุมชน  
 
- สิทธิของตนเองที่
ได๎รับในการใช๎ 
ไฟฟูาสาธารณะใน
ชุมชน  
 
- หน๎าที่ของตนเอง     
ในการใช๎ไฟฟูา 
สาธารณะในชุมชน  
 
- การปฏิบัติตนตาม
สิทธิและหน๎าที่ใน
การใช๎ไฟฟูา
สาธารณะในชุมชน  
 
- การให๎ความ
ชํวยเหลือใน
กิจกรรมของชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

ตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 ศาสนา และวัฒนธรรม 
เนื้อหาบูรณาการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะ
ระหวํางผลประโยชน์      
สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม 
 
 
ผลการเรียนรู้ 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการตํอต๎าน
และปูองกันการทุจริต 
 
สาระการเรียนรู้ 

 บอกความหมาย
ของจริยธรรมได๎ 

 บอกความหมาย
ของการทุจริตได๎ 

 ยกตัวอยําง
จริยธรรมและการ
ทุจริตได๎ 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  
สาระท่ี 2 เข๎าใจและปฏิบัติตนตามหน๎าที่
ของการเป็นพลเมืองดี มีคํานิยมที่ดีงาม และ
ธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย 
ด ารงชีวิตอยูํรํวมกันในสังคมไทยและสังคม
โลกอยํางสันติสุข 
 
ตัวช้ีวัดที่ ส 2.1 ม.4-6/3 
ปฏิบัติและมีสํวนสนับสนุนให๎ผู๎อ่ืนประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ
และสังคมโลก 
 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก เชํน 

 เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม 
 เคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและ

บุคคลอื่น 
 มีเหตุผล รับฟงัความคิดเห็นของ      

ผู๎อ่ืน 
 มีความรับผิดชอบตํอตนเอง สังคม 

ชุมชน ประเทศชาติและสังคม 
 เข๎ารํวมกิจกรรมทางการเมือง     

การปกครอง 
  มีสํวนรํวมในการปูองกัน แกไข    

ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง สิ่งแวดล๎อม 

 มีคุณธรรมจริยธรรม ใช๎เป็น
ตัวก าหนดความคิด 

- คุณลักษณะพลเมืองดี 
- แนวทางการพัฒนาตน

เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและ   
สังคมโลก 

- คุณธรรม จริยธรรมของ
การเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและ    
สังคมโลก 

- บทบาทหน๎าที่ของ
พลเมืองดีตํอ
ประเทศชาติและ          
สังคมโลก 
 

 

 



๙๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ตัวอย่าง การบูรณาการการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 

ที่ม
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๙๙ 
 

ตัวอย่างการบูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ปีท่ี 2  (4 ปี) 
สัปดาห์ที่ 1 – 2 สาระการเรียนรู้ ที่ 1 รื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

หน่วยการเรียนรู้  แรกรับประทับใจ 
            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิ่งท่ีเด็กรู้แล้ว สิ่งท่ีเด็กต้องการรู้ สิ่งท่ีเด็กควรรู้ 

1. ชื่อเลํนเด็กและครู 
2. ชื่อของเลํนของใช๎                   
3. สุขนิสัยในการใช๎ห๎องน้ า
ห๎องส๎วม 
4. วิธีเก็บของใช๎ 
5. ล๎างมือกํอนรับประทาน
อาหาร  
        
  

1.  ชื่อจริงของตนเองและเพ่ือน 
2.  ชื่อจริงของครู 
3.  วธิีใช๎การใช๎ ห๎องน้ า ห๎องส๎วม 
4.  การเก็บของอยํางเป็นระเบียบ 
5. เก็บอุปกรณ์ในการรับประทาน 
    อาหาร 
 
 

1. ชื่อครูประจ าชั้น ชั้นเรียน ครูพ่ีเลี้ยง
2. ของใช๎ประจ าตัวเด็ก 
3. การปฏิบัติตนในการใช๎ห๎องน้ า         
ห๎องส๎วม 
4. การเก็บของเข๎าที่ 
5. การปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร 

 
 
 

     แรกรับประทับใจ 

 

การปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร 

ชื่อครูประจ าชั้น ชั้นเรียน   
ครูพี่เลี้ยง 

             บอกวิธีการใช๎ของใช๎ประจ าตัวเด็ก            

 

เก็บของเลํนของใช๎ได๎อยํางเป็นระเบียบ 

ของใช้ประจ าตัวเด็ก 

การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ า  ห้องส้วม 

การเก็บของเข้าที่ 

 ช่ือเลํน,ช่ือจริง ครูประจ าช้ัน ครพูี่เลี้ยง ช้ันอนุบาล 2  

 

          รู๎จักห๎องน้ า ห๎องส๎วม                       วิธีการรักษาความสะอาด 

          ล๎างมือกํอนรับประทานอาหาร 

                       รับประทานอาหารได๎โดยไมหํกเลอะเทอะ  

                                            เก็บอุปกรณ์ในการรับประทาน
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ภาคผนวก 3 

ตัวอย่าง จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

ตัวอย่าง จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมโฮมรูม เนื้อหาบูรณาการ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
หน่วยที่ 2 ความละอาย
และความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 
ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู๎ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ 
การทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญ 
ของการตํอต๎านและ 
ปูองกันการทุจริต 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไมํทน 
ตํอการทุจริตได๎ 
 
สาระการเรียนรู้ 
1. พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ความละอายและความ       
ไมํทนตํอการทุจริต 
2. แนวทางการปฏิบัติตน
เป็น ผู๎มีความละอายและ 
ไมํทน ตํอการทุจริต 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
เรื่อง ความซื่อสัตย์ หนูท าได้ ง่ายนิดเดียว 
 
 
 
สาระส าคัญ 
การด าเนินชีวิตในสังคมนั้น  
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเรื่องที่ส าคัญและ
จ าเป็น การซื่อสัตย์ตํอตนเองหรือผู๎อื่น  
เป็นพื้นฐานของคนดีในการอยูํในสังคม  
ความซื่อสัตย์จะต๎องถูกปลูกฝังตั้งแตํวัยเด็ก
เพ่ือเป็นประชากรโลกท่ีมีคุณภาพตํอไป 
 
 
 
 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพ่ือให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และเข๎าใจ
ความหมายของค าวํา “ซื่อสัตย์” ซึ่งรวมถึง
การไมํหยิบของของคนอ่ืนโดยไมํได๎รับ
อนุญาต การพูดความจริงไมํโกหก และ         
การไมํใช๎เลํห์เหลี่ยมคดโกง เอาเปรียบผู๎อื่น 
2. นักเรียนเลําประสบการณ์ของตนเองที่
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ได๎ 
3. นักเรียนสามารถรํวมแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมได๎อยํางชัดเจน 

 ครูผู๎สอนใช๎ค าถามชวนคิด
กับนักเรียนเรื่อง ความซื่อสัตย์          
ที่นักเรยีนรู๎จัก โดยให๎นักเรียน
รํวมกันแสดงความคิดเห็นใน
ห๎องเรียน ดังนี้ 
  - ความซื่อสัตย์คืออะไร 
  - หมายถึงอะไร 
 - ท าไมคนเราถึงต๎องมีความ
ซื่อสัตย์ 
 - หากคนเราไมํมีความซื่อสัตย์ 
ในสังคมเราจะเกิดอะไรขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ใช๎ค าถามเชื่อมถึง
สถานการณ์ในการเรียนในคาบ
เรียน เรื่อง “แหวนแหํงความ
ซื่อสัตย์” 
 
 ครูยกตัวอยําง เหตุการณ์ 
ความซื่อสัตย์ อาจจะเป็น
เรื่องราวของรุํนพี่ของนักเรียน 
ที่แสดงเห็นถึงความซื่อสัตย์ 
นักเรียนน าเสนอหรือเลํา
ประสบการณ์เกี่ยวกับความ
ซื่อสัตย์หน๎าชั้นเรียน 
  

 
 



๑๑๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 4 

ตัวอย่าง จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

ตัวอย่าง จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
หรือบูรณาการกับวิถีชีวิต 

ในสถานศึกษา 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
ตั้งแตํชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 -       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

หนํวยที่ 3 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงต๎านทุจริต  
2. ปฏิบัติตนเป็นผู๎ที่ 
STRONG : จิตพอเพียง
ต๎านทุจริต  
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ 
การเลือกตั้งท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับ STRONG 
ได๎  
2. สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับ ไปปรับใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

โครงการโรงเรียนสีเขียว 
 
- กิจกรรมรณรงค์การ
ประหยัดไฟฟูาในโรงเรียน
และบ๎านนักเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์เห็น
ความส าคัญของการใช๎
ทรัพยากรในโรงเรียนอยําง
ประหยัด 
- กิจกรรมการแยกขยะ และ
น าขยะ เชํน ขวดพลาสติก 
มาสร๎างสิ่งประดิษฐ์ 
- กิจกรรมการปลูกต๎นไม๎ใน
โรงเรียน 
- กิจกรรมสร๎างเครือขําย
อนุรักษ์หลังงาน 

หนํวยที่ 2 
ความละอายและความ       
ไมํทนตํอการทุจริต 

1. มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
เกี่ยวกับความละอาย 
และความไมํทนตํอ  
การทุจริต  
2. ปฏิบัติตนเป็น 
ผู๎ละอายและไมํทนตํอ 
การทุจริตทุกรูปแบบ  
3. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ตํอต๎านและปูองกัน 
การทุจริต 

- ประโยชน์ของการใช๎น้ า
และไฟฟูาอยํางประหยัด
ในระดับโรงเรียน 
- วิธีการใช๎น้ าและไฟฟูา
ในระดับโรงเรียนอยําง
ประหยัดและคุ๎มคํา 
- คุณคําการใช๎น้ าและ
ไฟฟูาอยํางประหยัดใน
ระดับโรงเรียน 
- วิธีการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 
- วิธีการลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียน 
- คุณคําและประโยชน์
ของการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน 

 
 
 
 
  

 

 



๑๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 5 
แบบก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

 



๑๑๘ 
 

 



๑๑๙ 
 

 



๑๒๐ 
 

จุดเดํนของสถานศึกษา 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
 
ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 

ข๎อเสนอแนะ 
 ………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………..………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ...........................................ผู๎ก ากับติดตาม 
                (............................................)   
     ต าแหนํง.............................................  
                                                          ………./…………………/………..  
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๑๒๕ 
 

แบบที่ 3 

แบบสรุปรายงานผลการก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด.................................................................................... ............................  

1. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน.......................แหํง  ผู๎เรียนจ านวน.......................คน 
2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษา ดังนี้ 
    2.1 สถานศึกษามีการวางแผนการน าหลักสูตรไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน................แหํง      คิดเป็นร๎อยละ.................. 
    2.2 มีการแตํงตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน .............แหํง  คิดเป็นร๎อยละ................... 
    2.3 มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน จ านวน.........แหํง คิดเป็นร๎อยละ................... 
    2.4 มีการด าเนินการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน  

จ านวน................แหํง      คิดเป็นร๎อยละ.................. 
    2.5 มีการนิเทศติดตามผลภายในสถานศึกษา จ านวน...............แหํง  คิดเป็นร๎อยละ.................. 
    2.6 มีการรายงานผลการด าเนินงานตํอต๎นสังกัดอยํางตํอเนื่อง  
  จ านวน................แหํง      คิดเป็นร๎อยละ.................. 
3. สถานศึกษามีแนวทางการน าหลักสูตรต๎านทุจริตศึกษาไปใช๎ดังนี้ 
    3.1 จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน................แหํง      คิดเป็นร๎อยละ.................. 
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อภิธานศัพท์ 
  

การคิดแยกแยะ หมายถึง การคิดจ าแนกองค์รวมของสิ่งตําง ๆ ออกเป็นองค์ยํอย ๆ ท าให๎ 
มองเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบยํอยวํามีความเกี่ยวเนื่องกัน สอดคล๎องกัน เป็นเหตุเป็นผลและพ่ึงพา
อาศัยกันอยํางไร 

ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือ 
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐได๎ท ากิจกรรมหรือได๎กระท าการตํางๆ เพ่ือประโยชน์สํวนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ๎อง 
หรือของกลุํมในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบตําง ๆ เชํน การประกอบอาชีพ  การท าธุรกิจ การค๎า            
การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต๎น 

ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง การที่บุคคล 
ที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ (ผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง ข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐใน
หนํวยงานของรัฐ) ได๎กระท าการใด ๆ ตามหน๎าที่หรือได๎ปฏิบัติหน๎าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกสํวนหนึ่งที่  
แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน๎าที่ในสถานะของเอกชนกระท าการใด ๆ ตามหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์ของสํวนรวม หรือการรักษาประโยชน์สํวนรวมที่เป็นประโยชน์
ของรัฐการท าหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายและจะมี
รูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระท าในลักษณะตําง ๆ กัน ที่เหมือนหรือคล๎ายกับการกระท าของบุคคลใน
สถานะเอกชน เพียงแตํการกระท าในสถานะที่เป็นเจ๎าหน๎าที่ของรัฐกับการกระท าในสถานะเอกชน จะมีความ
แตกตํางกันที่วัตถุประสงค์ เปูาหมายหรือประโยชน์สุดท๎ายที่แตกตํางกัน 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interests) หมายถึง การที่เจ๎าหน๎าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการในกิจการสาธารณะ
ที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน๎าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพ่ือประโยชน์
ของรัฐหรือเพ่ือประโยชน์ของสํวนรวม แตํเจ๎าหน๎าที่ของรัฐได๎มีผลประโยชน์สํวนตนเข๎าไปแอบแฝง หรือเป็นผู๎ที่
มีสํวนได๎เสียในรูปแบบตําง ๆ หรือน าประโยชน์สํวนตนหรือความสัมพันธ์สํวนตนเข๎ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข๎อง
ในการใช๎อ านาจหน๎าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระท าการใด ๆ หรือด าเนินการดังกลําวนั้น 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ ส าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต๎อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระท า 
ทางกาย วาจา และจิตใจของแตํละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ตํอตนเองผู๎อื่นและสังคม 

คุณธรรมในการป้องกันการทุจริต หมายถึง คุณธรรมที่ก าหนดในโครงการโรงเรียนสุจริต 
เพ่ือปลูกฝังให๎แกํนักเรียนมีพฤติกรรมสุจริต ได๎แกํ อยูํอยํางพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ         
ซึ่งคุณธรรมเหลํานี้จะสอดคล๎องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เข๎าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

จริยธรรม หมายถึง หลักส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเปรียบเสมือน 
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่เจ๎าหนา๎ที่ของรัฐต๎องยึดถือปฏิบัติ 

ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกตํอการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข๎องหรือ 
สังคมในลักษณะที่ไมํยินยอม ไมํยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไมํทนสามารถแสดงออกได๎หลายลักษณะทั้งใน
รูปแบบของกริยาทําทางหรือค าพูด 
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ความละอาย หมายถึงความเกรงกลัวตํอสิ่งที่ไมํดี ไมํถูกต๎อง ไมํเหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษ 
หรือผลกระทบที่จะได๎รับจากการกระท านั้น จึงไมํกล๎าที่จะกระท า ท าให๎ตนเองไมํหลงท าในสิ่งที่ผิดนั่นคือ            
มีความละอายใจ ละอายตํอการกระท าผิด 

ความไม่ทนต่อการทุจริต หมายถึง ความเกรงกลัวตํอสิ่งที่ไมํดี ไมํถูกต๎อง ไมํเหมาะสมและ 
การไมํยินยอม ไมํยอมรับในการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข๎องหรือสังคมในลักษณะที่เป็น 
พฤติกรรมที่ฝุาฝืนกฎหมาย เป็นความผิดอยํางชัดเจน ซึ่งความผิดมีบทลงโทษที่รุนแรง เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ           
หา๎มปฏิบัติ 

การทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไมํซ่ือตรง 
การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว๎นการปฏิบัติอยํางใดในพฤติการณ์ที่อาจ 

ท าให๎ผู๎อ่ืนเชื่อวํามีต าแหนํงหน๎าที่ทั้งที่ตนมิได๎มีต าแหนํงเหนือหน๎าที่นั้น หรือใช๎อ านาจในต าแหนํงหรือหน๎าที่
ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได๎โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู๎อื่น 

กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ หมายถึง กิจกรรมที่จัดอยํางเป็นกระบวนการ 
ด๎านรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู๎เรียน ด๎านรํางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม              
มุํงสํงเสริมเจตคติคุณคําชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักและเข๎าใจตนเอง 
สร๎างจิตส านึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให๎เป็นประโยชน์ตํอสังคม ประเทศชาติ และ
ด ารงชีวิตได๎อยํางมีความสุข ได๎แกํ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด๎วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู๎บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม 

พลเมือง หมายถึง คนที่มีสิทธิและหน๎าที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ 
ประชาชนที่อยูํภายใต๎ผู๎ปกครองเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกัน 

พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู๎ 
เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง มีสิทธิสนใจตํอสํวนรวม 
และมีสํวนรํวมในกิจการบ๎านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู๎เกี่ยวกับรัฐบาล 
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหาร        
จัดการสาธารณะและระบบตุลาการ 

พลโลก หมายถึง คนทุกคน ทุกบ๎าน ทุกต าบล ทุกอ าเภอ ทุกจังหวัด และทุกประเทศชาติ 
ทุกชนเผํา ทุกสีผิวทุกชั้นวรรณะ ไมํมีแบํงแยก 

ระบบคิดฐานสิบ (Analog) หมายถึง ระบบการคิดวิเคราะห์ข๎อมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและ 
ตํอเนื่อง อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได๎หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ๎อน หากน ามาเปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จะท าให๎เจ๎าหน๎าที่ของรัฐต๎องคิดเยอะ ต๎องใช๎ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน า
ประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมมาปะปนกันได๎ แยกประโยชน์สํวนตนและประโยชน์สํวนรวมออกจาก
กันไมํได ๎

ระบบคิดฐานสอง (Digital) หมายถึง ระบบการคิดวิเคราะห์ข๎อมูลที่สามารถเลือกได๎เพียง 2  
ทางเทาํนั้น คอื 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได๎เพียง 2 ทาง เชํน ใชํ กับ ไมํใชํ, เท็จ 
กับ จริง, ท าได๎ กับ ท าไมํได๎, ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม เป็นต๎น จึงเหมาะกับการน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ต๎องสามารถแยกเรื่องต าแหนํงหน๎าที่กับเรื่องสํวนตนออก
จากกันได๎อยํางเด็ดขาดและไมํกระท าการที่เป็นการขัดกันระหวํางผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์
สํวนรวม 
 



๑๓๐ 
 

วัฒนธรรมสุจริต หมายถึง รูปแบบการประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกต๎องของกิจกรรม 
มนุษย์รวมทั้งโครงสร๎างเชิงสัญลักษณ์ที่ท าให๎กิจกรรมมีความเดํนชัด มีความส าคัญในวิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่รํวมกันผลิต สร๎างขึ้น รํวมใช๎ด๎วยการเรียนรู๎จากกันและกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตาม 
ยุคสมัย ความเหมาะสมเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบตํอกันมา 

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด๎วย 
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู๎น า ผู๎บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 

น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน การด ารงชีวิต
การพัฒนาตนเองและสํวนรวม รวมถึงการปูองกันการทุจริตอยํางยั่งยืน ซึ่งความพอเพียงตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของ
มนุษย์แม๎วําจะแตกตํางกันตามพ้ืนฐาน แตํการตัดสินใจวําความพอเพียงของตนเองต๎องตั้งอยูํบนความมีเหตุ        
มีผลรวมทั้งต๎องไมํเบียดเบียนตนเอง ผู๎อ่ืน และสํวนรวม ความพอเพียงดังกลําวจึงเป็นภูมิคุ๎มกันให๎บุคคลนั้น       
ไมํกระท าการทุจริต ซึ่งต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ (knowledge) และปลุกให๎ตื่นรู๎ (realize) 

๒) T (transparent) : ความโปรํงใส หมายถึง ผู๎น า ผู๎บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและ 
ชุมชนต๎องปฏิบัติงานบนฐานของความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ ดังนั้น จึงต๎องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ 
ข๎อปฏิบัติ กฎหมาย ด๎านความโปรํงใส ซึ่งต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ (knowledge) และปลุกให๎ตื่นรู๎ (realize) 

๓) R (realize) : ความตื่นรู๎ หมายถึง ผู๎น า ผู๎บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน มีความรู ๎
ความเข๎าใจ และตระหนักรู๎ถึงรากเหง๎าของปัญหาและภัยร๎ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรู๎จะบังเกิดเมื่อได๎พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงตํอการทุจริตยํอมจะมีปฏิกิริยาเฝูาระวังและ
ไมํยินยอมตํอการทุจริตในที่สุดซึ่งต๎องให๎ความรู๎ความเข๎าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่
เกิดข้ึน ความรา๎ยแรงและผลกระทบตํอระดับบุคคลและสํวนรวม 

๔) O (onward) : มุํงไปข๎างหน๎า หมายถึง ผู๎น า ผู๎บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน 
มุํงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและสํวนรวมให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน บนฐานความโปรํงใส              
ความพอเพียงและรํวมสร๎างวัฒนธรรมสุจริตให๎เกิดขึ้นอยํางไมํยํอท๎อ ซึ่งต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ (knowledge)           
ในประเด็นดังกลําว 

๕) N (knowledge) : ความรู ๎หมายถึง ผู๎น า ผู๎บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชน ต๎อง 
มีความรู๎ความเข๎าใจสามารถน าความรู๎ไปใช๎ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได๎อยํางถํองแท๎ในเรื่อง 
สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีตํอตนเองและสํวนรวม ความพอเพียงต๎านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์
สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวมที่มีความส าคัญยิ่งตํอการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไมํกล๎า
กระท าการทุจริตและเกิดความไมํทนเมื่อพบเห็นวํามีการทุจริตเกิดข้ึนเพ่ือสร๎างสังคมไมํทนตํอการทุจริต 

๖) G (generosity) : ความเอ้ืออาทร หมายถึง คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา น้ าใจตํอกัน 
บนฐานของจิตพอเพียงตา๎นทุจริต ไมํเอ้ือตํอการรับหรือการให๎ผลประโยชน์ตํอพวกพ๎อง 

คุณลักษณะ 5 ประการของสถานศึกษาสุจริต ประกอบด๎วย 
1) ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะตําง ๆ ซึ่งเป็น 

องค์ประกอบของกระบวนการคิดที่สลับซับซ๎อน เป็นแนวคิดในการสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ให๎บังเกิดแกํบุคคล โดยการที่มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องต าแหนํงหน๎าที่กับเรื่องสํวนบุคคลออกจากกัน 
ได๎แกํ การคิดแยกแยะระหวํางผลประโยชน์สํวนตนออกจากผลประโยชนสํวนรวม การเห็นประโยชน์สาธารณะ
มากํอนประโยชน์สํวนบุคคลและการไมํยอมรับการทุจริต 

2) มีวินัย หมายถึง การแสดงออกถึงการยึดมั่น และปฏิบัติตนตามข๎อตกลง กฎเกณฑ์  
ระเบียบ ข๎อบังคับของครอบครัว สถานศึกษา และสังคมเป็นปกติวิสัย ไมํละเมิดสิทธิของผู๎อ่ืน 



๑๓๑ 
 

3) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต๎อง ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริง 
ทั้งทางกายวาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต๎องในการด าเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตํอ
การกระท าผิด 

4) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การด าเนินชีวิตอยํางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ 
มีคุณธรรม มีภูมิคุ ๎มกันในตัวที ่ดีและปรับตัวเพื่ออยู ํในสั งคมได๎อยํางมีความสุข ไมํเบียดเบียนผู ๎อื ่น        
เห็นคุณคําของทรัพยากรตําง ๆ มีการวางแผนปูองกันความเสี่ยงและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 

5) จิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู๎ให๎และชํวยเหลือผู๎ อ่ืน  แบํงปันความสุขสํวนตน 
ท าประโยชน์แกํสํวนรวม เข๎าใจ เห็นใจผู๎ที่มีความเดือดร๎อน อาสาชํวยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ด๎วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก๎ปัญหา หรือรํวมสร๎างสรรค์สิ่งที่ดีงามให๎เกิดในชุมชนโดย 
ไมํหวังสิ่งตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
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ที่ปรึกษา 
1. นายชาตรี  มํวงสวําง   ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน๎าที่ศึกษาธิการภาคเหนือ 
2. วําที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค ๑๗ 
3. นายเดช  ศิรินาม   รองศึกษาธิการภาค ๑๗ ปฏิบัติหน๎าที่ศึกษาธิการภาค ๑๘ 
4. นายกวิน  เสือสกุล   รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน๎าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ 
 
คณะกรรมการจัดท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
1. นายเดช  ศิรินาม             รองศึกษาธิการภาค 17   

ปฏิบัติหน๎าที่ศึกษาธิการภาค ๑๘    ประธานกรรมการ 
๒. นางยุพิน  บัวคอม   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ              รองประธานกรรมการ  
๓ นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช    ผู๎อ านวยการ 

ส านักงาน กศน.  จังหวัดเชียงใหมํ           รองประธานกรรมการ 
คณะกรรมการจัดท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

๑. นางยุพิน  บัวคอม  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ  ประธานกรรมการ 
2. ดร.เกรียง ฐิติจ าเริญพร  รองผู๎อ านวยการฝุายวิชาการและกิจการนักเรียน 

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  กรรมการ 
3. ดร.จันทร์นภา  ศูนย์จันทร์  ผู๎ชํวยรองผู๎อ านวยการฝุายวิชาการและหลักสูตร 

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   กรรมการ 
4. นางสาววาสนา  บุญมาก   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง  กรรมการ 
5. นางสาวสิริสังวาลย์  ค าเรือง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมํฮํองสอน กรรมการ 
6. วําที่ร๎อยตรีอนันต์ชัย รติวรรธนันท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ    กรรมการ 
 7. นายกฤษณ์  วงศ์มนัสตระกูล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน    กรรมการ 
 8. นางสาวพรรฑนา  ชัยชนะศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
     ปฏิบัติหน๎าที่ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล กรรมการและ 

ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ           เลขานุการ 
9. นางสาวเอ้ือมพร  ตรีภาพนาถ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  

ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน          กรรมการและ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ ผู๎ชํวยเลขานุการ 

       10. นายพิชัยณรงค์  มัณฑนวงศ์    นิติกรช านาญการ    ผู๎ชํวยเลขานุการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ 



๑๓๔ 
 

       ๑๑. นางสาววรรณวรพัสส์  นารินทร์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ผู๎ชํวยเลขานุการ   
     ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ            
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการผู้พาท าคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 รศ.ดร.สมเกียรติ  อินทสิงห์ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
     (สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ) 
คณะกรรมการวิพากษ์คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. นางพรพิมล  พิสุทธิพันธ์พงศ์    ผู๎อ านวยการ 
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหมํ   ประธานกรรมการ 

2 นายชัยณรงค์  จารุพงศ์พัฒนะ   อาจารย์ 
   สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ   กรรมการ 
3 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ กรรมการ 
4 ดร.ปนัดดา  ปัญฎีกา             หัวหน๎าแผนกระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

   โรงเรียนดาราวิทยาลัย   กรรมการ 
5 นางสาวมนฤดี  ซาวค าเขตต์      หัวหน๎ากลุํมสาระสังคมศึกษา แผนกมัธยม   

โรงเรียนวาร ี        กรรมการ 
 
ออกแบบปก 

นายพิชัยณรงค์  มัณฑนวงศ์    นิติกรช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาคเหนือ 

 



 




