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              ยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิดทุก ช่วง
วัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ และ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ต้าน
ทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบรูณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อ
ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตร ยกร่างและจัดท า เนื้อหา
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพ่ิมเติม ก าหนดแผนหรือ แนวทางการ
นาหลักสูตรไปใช้ในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย  
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการ ทุจริตได้ร่วมกัน
สร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอดุมศึกษา (วัยใส ใจ สะอาด 
“Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ ๔. หลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน ทุจริต หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการน าไปทดลองใช้ เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการใช้ใน กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต
ยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ ประกอบการเรียนการสอนต่อไป     
              โรงเรียนภสูิงห์ประชาเสริมวิทย์  จึงจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง กับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วมสร้าง
สังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป    
      

 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวทิย์ 
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ประกำศโรงเรียนภูสิงห์ประชำเสริมวิทย์ 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ Anti-Corruption Education  ในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------------------- 

                ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม ให้เกิด
ภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ ปฐมวัย เพ่ือ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคาสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการ เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพ่ือด า 
เนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต น าไปใช้ในการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน  นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่วน ของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล 
ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถาบันการศึกษา อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาท้ังระบบ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  จึงได้จัดท าหลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-
Corruption Education ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนได้ตรวจสอบผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมีคุณค่าต่อ สังคม 
จงึเห็นสมควรแล้วว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จึงอนุญาตให้ใช้หลักสูตรได้  ทั้งนี้หลักสูตร
โรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เมื่อวันที่ ๑๐  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
จึงประกาศให้ใช้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education  ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        

             ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒             
                                                                                          
 
     ลงชื่อ......................................................                                       ลงชื่อ..................................................          
                 (นายพสิิทธิ์   ทองเลิศ)                                                            (นายภรูินท์   สอนพูด)       
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
         โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์  
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              หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้
มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และ
ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการด าเนินการผ่าน
สถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้ก าหนดกล
ยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้าน
ทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของ ชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต   
              คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีค าสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตซึ่ง 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า 
หลักสูตรการเรียนการสอน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน เพ่ือด า 
เนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต น าไปใช้ ในการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย อนุบาล 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอก ระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาท้ังระบบ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพ่ือเป็นการ ปลูกฝังจิตสานึกใน
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้าง พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่
ทนต่อการทุจริต   เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ให้ สถานศึกษาทุก
แห่งน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่ นักเรียน สร้างความ
ตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้านทุจริต ละอายและเกรง
กลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
              โรงเรียนภสูิงห์ประชาเสริมวิทย์  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption 
Education จะสร้าง ความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง  
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใน สังคมไทยร่วมสร้าง
สังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป        
 

 
 

 



๒ 
รำยละเอียดของหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)  
              ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือ ปลูกฝัง
จิตส านึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทน ต่อการทุจริต  
โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
              ด้านการน าหลักสูตรไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เปิดโอกาส
ให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบทจุดเน้น ความพร้อมและศักยภาพ ทั้งนี ้ต้อง
อยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวทางดังกล่าว จึงเห็นควรก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้ชัดเจน และจัดท าแนวด าเนินการที่เป็น
รูปธรรม ส่วนวธิีการน าไปปฏิบัติให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาว่าจะด าเนินการในแนวทางใดบา้ง เช่น 
              ๑. เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 
              ๒. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
              ๓. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
              ๔. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
              ๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
              ส าหรับจ านวนชัว่โมงท่ีก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความ
เหมาะสม แต่ต้องมีเวลาเรียนทั้ง ๔ หน่วยการเรียนรู้ รวม ๔๐ ชั่วโมง 
กำรจัดกำรเรียนรู้แต่ละรูปแบบมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑. เปิดรำยวิชำเพิ่มเติม 
              สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติโดยเปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้ันตอน 
ดังนี้ 
              ๑.๑ ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๑.๒ ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๑.๓ ประชุมครูเพ่ือก าหนดชั่วโมงในการสอนและจ านวนหน่วยกิต 
              ๑.๔ ก าหนดครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น 
              ๑.๕ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในชั้นเรียน 
              ๑.๖ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
              ๑.๗ สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และตัดสินผลการเรียนแล้วรายงานผลต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
              ๑.๘ ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปผลการประเมิน เป็นภาพรวมของสถานศึกษา 
              ๑.๙ ครูน าเครื่องมือวัดและประเมินผลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 
              ๑.๑๐ สถานศึกษาสรุปผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษาและรายงานผลต่อหน่วยงานต้น
สังกดั 
 



๓ 
๒. กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
              สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มส าระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามข้ันตอน ดังนี้ 
              ๒.๑ ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๒.๒ ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๒.๓ ประชุม วางแผนการบูรณาการกับครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยครูผู้สอน วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหา ในกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชั้น 
              ๒.๔ ก าหนดสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่จะบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๒.๕ ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นเรียน ที่จะน าไป
บูรณาการในการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              ๒.๖ น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการเขา้กับเนื้อหาที่จะสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
              ๒.๗ ครูบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในชั้นเรียน 
              ๒.๘ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
              ๒.๙ สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายชั้น และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๓. กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ 
              สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนๆ ดังนี้ 
              ๓.๑ ศึกษาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๓.๒ ศึกษาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๓.๓ ประชุม วางแผนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ โดยครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเนื้อหา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละชั้น 
               
              ๓.๔ ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่จะ
น าไปบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
              ๓.๕ ครูผู้สอนศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับชั้นที่จะน าไปบูรณา
การในการสอน 
              ๓.๖ น าแผนการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการเขา้กับเนื้อหาที่จะสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
              ๓.๗ ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ สู่การสอนในชั้นเรียน 
              ๓.๘ ครูวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
              ๓.๙ สรุปผลการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นรายชั้น และรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 



๔ 
๔. จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
              สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สามารถ
ด าเนินการตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 
              ๔.๑ ศึกษาคู่มือ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
              ๔.๒ สถานศึกษาจัดประชุมครู ทั้งสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
              ๔.๓ วางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมที่สามารถน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัด ได้แก่ 

๔.๓.๑ กิจกรรมแนะแนว หน่วยการเรียนรู้ที่ควรน าไปจัดในกิจกรรมแนะแนว ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔.๓.๒ กิจกรรมนักเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ควรน าไปจัดในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด 

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และชุมนุม/ชมรม ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
๔.๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ควรน าไปจัดกิจกรรมการเรียน 

ได้แก่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

๕. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำ 
              สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถี
ชีวิตในสถานศึกษา เช่น ห้องเรียน English Program (EP) ว่ายน้ าเพื่อชีวิต ห้องเรียนดนตรี และห้องเรียนกีฬา  
เป็นต้น ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และหน่วยที่ ๔ พลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา เช่น การเขา้แถว การรับประทานอาหาร การ
แต่งกาย และกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น ซ่ึงสามารถจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิด
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต 
 
 
 



๕ 
เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
              หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน การทุจริต” 
ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จติพอเพียง ต้านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพ่ือปลูกฝังและ ป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้น
ปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะที่ส าคัญ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ได้แก่  
              หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม ผู้เรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม การคิดแยกแยะ 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ สว่นรวมในชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต  ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน    
             หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมายของ
ความละอาย ความไม่ทนต่อการทจุริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและ ความไม่ทนต่อการทุจริต 
              หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ  STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย   
                    S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มา
ประยุกต์เป็นหลักในการท างาน การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึง การป้องกันการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกัน ตามพ้ืนฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียง
ของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และส่วนรวม ความพอเพียงจึงเป็น
ภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท า การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้   
                    T (Transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานบนฐานของ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย  ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้   
                    R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้าของ
ปัญหา และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ  ความตืน่รู้จะบังเกิดเม่ือได้พบเห็น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ ไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ทีเ่กิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม   
                    O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ ส่วนรวมให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดข้ึนอย่างไม่
ย่อท้อ ซ่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว  
                    N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ น าความรู้ไปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเองและส่วนรวม 
ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลด
การทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย  ไม่กล้าท าทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน เพ่ือ
สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต   
                    G (Generosity) : ความเอ้ืออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจ ต่อกัน บน
ฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง    



๖ 
              หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ของพลเมือง 
ความรับผิดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก  การเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการป้องกันการทุจริต 
 
จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ เพ่ือให้นักเรียน  

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

สำระและผลกำรเรียนรู้   
              สำระที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม   
              ผลกำรเรียนรู้   
              ๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม   
              ๑.๒ สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้   
              ๑.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม  
             สำระท่ี ๒ ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต   
              ผลกำรเรียนรู้   
              ๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
              ๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ   
              ๒.๓ ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต   
              สำระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต   
              ผลกำรเรียนรู้   
              ๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
              ๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต   
              ๓.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ    
              สำระที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
             ผลกำรเรียนรู้   
              ๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
              ๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม   
              ๔.๓ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต  
 



๗ 
คุณภำพผู้เรียน 
              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  
               รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ พลเมืองศึกษา 
               รู้และเข้าใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน การยอมรับ
ความแตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม ระบบประชาธิปไตย และการมี
ส่วนร่วม  
               ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน  การยอมรับความ
แตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อ่ืน การรับผิดชอบต่อสังคม  ระบบประชาธิปไตย และการมีส่วน
ร่วมในชุมชนและสังคม  
               น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้  เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประเทศชาติ 
               ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน  
               ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า ความรู้  ความเอ้ืออาทร
บนพื้นฐานการไม่ทุจริต  
               เห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต   
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
               รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีในโรงเรียน  
               รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ในระดับ
อาเซียน 
               ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
               ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการ ท าน้ ายาล้าง
จาน การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การท าปุ๋ยชีวภาพ การใหบ้ริการ Home stay  
               ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมต่อชุมชน สังคม  และส านึกใน
การเป็นพลเมืองดีต่อประเทศ  
               ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการใช้น้ า ไฟฟ้า การทิ้งขยะ  การรับประทานอาหาร 
และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน  
               น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้  เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็นพลเมืองดีในการต่อต้านและป้องกัน การทุจริตที่จะส่งผล
เสียต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน  
               เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง  มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 
 



๘ 
              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
               รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อประเทศใน
ระดับสังคมโลก  
               รู้และเข้าใจใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก  
               รู้และเข้าใจถงึผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม ประเทศอาเซียน  
               ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในประเทศและโลก  
               ด าเนินงานบริษัทสร้างการดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
               มีเจตคติท่ีดีและเห็นความส าคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก ในการต่อต้าน
การทุจริต  
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
               รู้และเข้าใจการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบ คิดฐานสอง และ
ระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และสังคมโลก   
                รู้และเข้าใจกฎหมาย ประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู และประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา ๑ (๑) โดยทุจริต และความพอเพียง  
               รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาของผลประโยชน์
ทับซ้อนที่ส่งผลต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ  
               รู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ ที่มีต่อสังคม ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า  และความเอ้ือ
อาทร  
               รู้และเขา้ใจแนวทางการสร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษาประเทศไทย  
               รู้และเข้าใจปัญหา อุปสรรค และปัจจัยสู่ความส าเร็จในการสร้างเสริมส านึก ความเป็นพลเมืองแก่เด็ก
และเยาวชน  
               รู้และเข้าใจแนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกความเป็น พลเมืองแก่เด็กและ
เยาวชน  
               รู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากความไม่ละอายและการเพิกเฉยต่อการทุจริต และ มีความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต  
               ร่วมก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและ ไม่ทนต่อการทุจริต     
               ใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการสร้างสรรค์ผลงานการท าภาพยนตร์สั้น  
               ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา และกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ ในฐานะ
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและพลเมืองโลก  
               พัฒนารูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างส านึกความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน  
               เห็นความส าคัญในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกัน ในสังคมได้อย่างสงบสุข  
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
 



๙ 

              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
               รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมในระดับ
สังคม ประเทศชาติ สังคมโลก  
               รู้และเข้าใจประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
               แยกแยะความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อประเทศใน
ระดับอาเซียน  
               รู้และเข้าใจกระบวนการในการต่อต้านการป้องกันการทุจริต ความเป็นพลเมืองและ ความเป็นพลโลก
ที่ดี   
               รู้วิธีการแก้ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต  
               น าพฤติกรรมที่เกิดจากระบบคิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลต่อระดับ  ประเทศและสังคม
โลก  
               เสนอแนวทางการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมที่ส่งผล
ต่อสังคมและประเทศ รู้จักหน้าที่ของตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  
               วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
               มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย  
               น าหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในสังคมไทย  
               ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศไทย  
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 
              จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
               วิเคราะห์และแยกแยะความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตระดับโลก  
               ปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน  
               วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อ
ประเทศชาติและสังคมโลก  
              รู้และเข้าใจลักษณะของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมที่เกิดขึ้น
ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก   
               รู้และเข้าใจระเบียบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ พ.ร.บ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔  
               รู้และเข้าใจปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศ ต่าง ๆ และโลก  
               น าเสนอแนวทางแก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน การสร้างส านึกความเป็นพลเมือง ที่มีความ
รับผิดชอบต่อการทุจริต วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
               จัดกิจกรรมอาสาโดยผ่านกระบวนการ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อ การพัฒนาประเทศสู่
สังคมโลก  
               น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ในฐานะเป็นพลเมืองดี
และเป็นพลโลก  
 



๑๐ 
               ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 
              การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น  ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้  เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผูู่เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยที่ ๑  การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จ านวน ๑๒  ชั่วโมง 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๓. ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายทฤษฎี ความหมาย ของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
๒. บอกสาเหตุของการทุจริต ในชุมชนได้  
๓. บอกส าเหตุและแนวทางการแก้ ปัญหา
การทุจริตในกรณีศึกษาได้  
๔. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา การทุจริต
ในชุมชนได้ 
๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน ออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่ง ผลกระทบต่อ
ประเทศ โดยใช้ ระบบคิดฐานสอง 
๖. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ระบบคิด
ฐานสองและระบบ คิดฐานสิบ 
๗. ตระหนักและเห็นความส าคัญ ของการ
ต่อต้านและป้องกัน การทุจริต 
๘. การแยกแยะความแตกต่าง ระหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต 
๙. บอกปัญหาการทุจริตในชุมชน ของตนได้ 
๑๐. ระบุแนวทางการป้องกัน การทุจริตใน
ชุมชนโดยยึดหลัก จริยธรรม  
๑๑. วิเคราะห์ระหว่างการขัดกัน ของ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ ส่วนรวมกับ
การทุจริต  
๑๒. ระบแุนวทางการแก้ปัญหา การทุจริตที่
เกิดจากการไม่แยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

- ทฤษฎี ความหมายของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม 
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน 
- สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริตจากกรณีศึกษา 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ชุมชน 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศ โดยใช้ระบบคิด
ฐานสอง 
- การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
- การแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต 
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน 
- แนวทางการป้องกันการทุจริตใน
ชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม  
 - การวิเคราะห์การขัดกันของ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ 
ส่วนรวมกับการทุจริต  
- แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต ที่
เกิดจากการไม่แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
 
 
 

 



๑๒ 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๑๓. บอกความหมายของค าว่า การ

ขัดกันได้  
๑๔. บอกรูปแบบของการขัดกันได้ 
๑๕. บอกสาเหตุของการเกิดผล 
ประโยชน์ทับซ้อนในสังคมได้  
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในสังคมได้  
๑๗. บอกแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม 

 

- ความหมายของค าว่า การขัดกัน  
รูปแบบของการขัดกัน 
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคม  
 

- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในสังคม  
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในสังคม  
 

 
หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต   
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน  
การทุจริต  
๓. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับชุมชน  
๔. บอกบทบาทและหน้าที่ ของ
เยาวชนที่ดีต่อชุมชน  
๕. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน เป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ใน
ชุมชน 

- รูปแบบ/ลักษณะความละอาย 

และความไม่ทนต่อการทุจริต  
  
- ความส าคัญของการต่อตา้นและ
ป้องกันการทุจริต  

- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษทาง
สังคมในระดับชุมชน  
- บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน  
ที่ดีต่อชุมชน  
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น ผู้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต  
ในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมายของ ความ
พอเพียงความซื่อสัตย์ และความดี  
๒. สรุปองค์ความรู้เชื่อมโยง 
พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ หลัก
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้  
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตน ตาม
หลักความพอเพียง   
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน 
๕. รู้และเขา้ใจความหมาย 
ของค าว่าความโปร่งใส  
๖. การแยกแยะผลกระทบ 
จากพฤติกรรมความไม่ 
โปร่งใส  
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน  
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
๙. อธิบายความหมาย “ตื่นรู้” ได้  
๑๐. คิดวิเคราะห์ แยกแยะ การ
กระท าที่มีการตื่นรู้ 
๑๑. อธิบายความหมาย  
ของความมุ่งมั่นตั้งใจได้  
๑๒. อธิบายความหมาย ของความ
ซื่อสัตย์ได้  
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็น ผู้มีพฤติกรรม
ของบุคคลที่มี ความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน 

- ความหมายของความพอเพียง  
ความซื่อสัตย์และความดี  
- พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันกับ 
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  
  
- การปฏิบัติตนตามหลัก ความ
พอเพียง   
- การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตส านึก 
ในการไม่คดโกงผู้อ่ืน 
- ความหมายค าว่า ความโปร่งใส  
  
- การแยกแยะผลกระทบจาก 
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส  
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตส านึก ใน
การไม่คดโกงผู้อ่ืน  
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงาน 
- ความหมาย ตื่นรู้  
- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การ
กระท าที่มีการตื่นรู้ 
- ความหมายของความมุ่งม่ันตั้งใจ  
  
- ความหมายของความซื่อสัตย์  
  
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม 
ของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ใน
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 



๑๔ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๑๔. สามารถสร้างฐานความคิด จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต ให้
เกิดข้ึนเป็นพ้ืนฐานความคิด ของ
ปัจเจกบุคคลได้ 
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได้ 
๑๖. บอกความหมายของ 
ความเอ้ืออาทรได้ 
๑๗. ยกตัวอย่างของความเอ้ืออาทร
ได้ 

- การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง 
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดข้ึนเป็น 
พ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล 
 
- การประยุกต์หลักบูรณาการ 
“STRONG” เป็นแนวทางในการ 
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน 
- ความหมายของความเอ้ืออาทร 
 
- ตัวอย่างของความเอ้ืออาทร 

 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๐ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
และ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

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

- ความหมายของพลเมืองศึกษา 
 
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น 
ราษฎรและความเป็นพลเมือง 
 
- คุณลักษณะของพลเมือง 
 
- แนวทางการสร้างสานึก 
ความเป็นเมืองต่อสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๒ 

              การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับสาเหตุ 
ของการทุจริตและทิศทาง 
การป้องกันการทุจริตในสังคม 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
๓. วิเคราะห์ วิจารณ ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช ้
ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศในระดับอ าเซียน 
๔. การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิด 
จากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ 
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อประเทศและ 
อาเซียน 
๕. ระบุรูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๖. คิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน 
และสังคม 
 

- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง 
การป้องกันการทุจริตในสังคม 
 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์ วิจารณ ์สังเคราะห์ 
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก 
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบ 
คิดฐานสองที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศในระดับอาเซียน 
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจาก 
ระบบการคิดฐานสิบในอาชีพต่างๆ 
ที่ส่งผลต่อประเทศและอ าเซียน 
 
- รูปแบบการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การคิดแยกแยะการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนและ 
สังคม 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๗. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอ าเซียน 
๘. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นภายในระดับประเทศและ 
จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
๙. เห็นความส าคัญของการต่อต้าน 
และป้องกันการทุจริต 
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
๑๑. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
๑๒. ห าแนวทางการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับ 
ประเทศ 

- การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ต่อประเทศและอาเซียน 
- การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศ 
และจริยธรรมที่ใช้ในการป้องกัน 
การทุจริตในระดับประเทศ 
 
- ความส าคัญของการต่อตา้น 
และป้องกันการทุจริต 
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระดับประเทศ 
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ 
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริต 
 
๓. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคม 
๔. คิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจาก 
การลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
 
๖. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต 
จากการศึกษากรณีตัวอย่าง 
การทุจริตในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
๗. การวิเคราะห์ผลเสียจาก 
การทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน 
 
๘. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตในระดับกลุ่มประเทศ 
อ าเซียน 

- ลักษณะความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 
- การสร้างตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการต่อต้าน 
และป้องกันการทุจริต 
 
- การลงโทษทางสังคม 
 
- การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับ 
จากการลงโทษทางสังคมในระดับ 
ประเทศ 
- การสร้างความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการลงโทษ 
ทางสังคม 
 
- ความไม่ทนและความละอาย 
ต่อการทุจริตจากการศึกษากรณ ี
ตัวอย่างการทุจริตในกลุ่มประเทศ 
อาเซียน 
 
- การวิเคราะห์ผลเสียจาก 
การทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ 
ความละอายและความไม่ทน 
ต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศ 
อาเซียน 
- การสร้างตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการต่อต้าน 
และป้องกันการทุจริตในระดับ 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 

 
 
 



๑๘ 
 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๑๐  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น อุปกรณ ์
และเครื่องมือที่เหมาะสมกับ 
การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 
 
 
 
๒. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการประกอบอาชีพโดยใช้ 
วัสดุท้องถิ่นตามหลัก STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

- การประกอบอาชีพตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เกี่ยวกับ 
๑) การท าน้ ายาล้างจาน 
๒) การนวดแผนโบราณ 
๓) การซ่อมรถจักรยาน 
๔) การท าปุ๋ยชีวภาพ 
๕) การให้บริการ Home Stay 
- ความส าคัญของการประกอบ 
อาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่นตามหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 

 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๐ ชั่วโมง 

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

๑. อธิบายองค์ประกอบของ 
การศึกษาความเป็นพลเมืองได้ 
 
 
 
 
๒. บอกความหมายของค าว่า 
การเป็นพลเมืองดีได้ 
๓. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดีได้ 
 
 
 
 

- องค์ประกอบของการศึกษา 
ความเป็นพลเมือง เกี่ยวกับ 
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม 
๒) ความเก่ียวพันชุมชน 
๓) ความส ามารถในการอ่าน 
การเขียน 
- ความหมายของค าว่า การเป็น 
พลเมืองดี 
- หนา้ที่ของการเป็นพลเมืองดี 
ได้แก่ 
๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
ระดับบุคคล 
๒) การมีส่วนร่วม 
๓) ความยุติธรรม 

 
 
 
 
 



๑๙ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๔. บอกความหมายของค าว่าสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อประเทศ 
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีต่อการสร้าง
ส านึกพลเมืองต่อประเทศ 
๖. เห็นความส าคัญของการสร้าง
ส านึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ต่อประเทศ 

- ความหมายของค าว่าสร้างส านึก 
พลเมืองต่อประเทศ 
- พฤติกรรมที่มีต่อการสร้างส านึก 
พลเมืองต่อประเทศ 
- ความส าคัญของการสร้างส านึก 
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ 
ประเทศ 

 
ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๓ 
              การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
 
หน่วยที่ ๑ กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม         จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์การขดักัน
ระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ยกตัวอย่างการขัดกันระหวา่ง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
โดยใช้ระบบคดิฐานสองที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศในสังคมโลก 
๔. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจรติ 

- การวิเคราะห์สถานการณ ์
การขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
- ตัวอย่างการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากผลประโยชนส์่วนรวม 
โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล 
กระทบต่อประเทศในสงัคมโลก 
- ความส าคัญของการต่อต้านและ 
ป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๕. การแยกแยะการทุจริตที่เกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 
ในสถานการณ์ตา่งๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและสังคมโลก 
๖. รู้และเขา้ใจการทุจริตที่เกิดขึ้น 
ในโลกและจริยธรรมที่ใช้ในการ 
แก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
๗. การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด 
จากการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 
ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ 
๘. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

- การแยกแยะการทุจริตที่เกิด 
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ 
ในสถานการณ์ตา่งๆ ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อประเทศและสังคมโลก 
- การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ 
จริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในโลก 
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด 
จากการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน 

หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๕  ชั่วโมง 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับลักษณะ  
ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
๒. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการลงโทษ 
ทางสังคมในระดับโลก 
 
๓. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 
 
๔. วิเคราะห์ถึงผลเสียจาก
การศึกษา 
กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 

- ลักษณะความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริต 
 
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก 
 
 
- ความส าคัญของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริต 
 
 
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษา 
กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 

 
 

 
 



๒๑ 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๕. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 

ของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ 
ในระดับโลก 

- ความส าคัญของการต่อตา้นและ 
ป้องกันการทุจริตจากกรณีศึกษา 
กรณีตัวอย่างของความละอายและ 
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ 
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก 

 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๑๓  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
๒. สรุปองค์ความรู้ หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต เชื่อมโยงการด าเนินการ 
กับบริษัทสร้างการดี 
๓. อธิบายความหมายและหลักการ 
ของบริษัทสร้างก ารดี 
๔. สามารถจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
ได้ 
๕. สามารถด าเนินการบริษัท 
สร้างการดี โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

- ความหมายและหลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
- หลักการของ STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริตเชื่อมโยง 
การด าเนินการกับบริษัทสร้างการดี 
 
- ความหมายและหลักการ 
ของบริษัทสร้างการดี 
- การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี 
- การด าเนินการบริษัทสร้างการดี 
โดยประยุกต์ใช้หลักการ 
ของ STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๐ ชั่วโมง 

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

๑. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน 
เป็นพลเมืองดี 
 
๒. วิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรม 
เพ่ือสร้างส านึกพลเมืองต่อสังคม
โลก 

- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีดา้นสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และ 
ด้านการเมือง การปกครอง 
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง 
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้ 
ความเข้าใจและทักษะและ 
พฤติกรรม 
- การสร้างส านึกพลเมืองต่อ 
สังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๔ 
              การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ ำนวน ๑๓ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อภิปรายการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศ 
๒. เสวนา สัมมนา ระบบคิดฐาน
สอง 
ที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศและ 
สังคมโลก 
๓. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่
สอดคล้อง 
กับระบบคิดฐานสิบ 
๔. อภิปรายถึงความแตกตา่ง 
ของค าว่า จริยธรรม คุณธรรม 
และการทุจริต 
๕. บอกประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
และครู 
๖. อภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อสังคม ต่อประเทศ 
๗. อภิปรายปัญหาของผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
ประเทศ 
๘. อภิปราย ประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1)“โดยทุจริต” 

- การอภิปรายการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศ 
- การเสวนา สัมมนา ระบบ 
คิดฐานสองที่ส่งผลต่อตนเอง 
ประเทศและสังคมโลก 
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่สอดคล้อง 
กับระบบคิดฐานสิบ 
- การอภิปรายความแตกตา่ง 
ของค าว่า จริยธรรม คุณธรรม 
และการทุจริต 
- ประมวลกฎหมายจริยธรรม 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
และครู 
- การอภิปรายการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อสังคมต่อประเทศ 
- การอภิปรายปัญหา 
ของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผล 
ต่อการพัฒนาประเทศ 
- การอภิปรายประมวลกฎหมาย 
อาญามาตรา 1 (1)“โดยทุจริต” 

 
 
 



๒๔ 
หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๔  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. อภิปราย เสวนา สัมมนา 
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความไม่ละอายและการเพิกเฉย 
ต่อการทุจริต 
๒. อภิปราย เสวนา สัมมนา 
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา 
และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิด 
ผลกระทบจากความไม่ละอาย 
และการเพิกเฉยต่อการทุจริต 

- การอภิปราย เสวนา สัมมนา 
เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจาก 
ความไม่ละอายและการเพิกเฉย 
ต่อการทุจริต 
- การอภิปรายแนวทางการ
แก้ปัญหา 
และวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผล 
กระทบจากความไม่ละอายและ 
การเพิกเฉยต่อการทุจริตตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 
3 
(พ.ศ.2560-2564) 

 
 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. สร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
๒. วิเคราะห์ภาพยนตร์สั้น 
โดยใช้หลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๕ ชั่วโมง 

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

๑. อภิปรายแนวทางการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ : ในจังหวัด 
ล าปาง 
๒. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
๓. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
๔. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
๕. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
๖. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
 

- การอภิปรายแนวทางการสร้าง
เสริมส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคเหนือ : จังหวัด
ล าปาง 
 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคเหนือ ในจังหวัด 
ล าปาง 
- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวดั
สกลนคร 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในจังหวัดสกลนคร 
 

 
 



 
๒๖ 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
 ๗. อภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง  

ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
๘. อภิปรายปัญหา อุปสรรค และ 
ความส าเร็จในการเสริมสร้างส านึก 
ความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
๙. อภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 

- การอภิปรายกิจกรรมเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมือง 
กรณีศึกษาภาคใต้ : จังหวัดยะลา 
- การอภิปรายปัญหา อุปสรรค 
และความส าเร็จในการเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 
- การอภิปรายแนวทางการพัฒนา 
รูปแบบกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง 
ส านึกความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน 
กรณีศึกษาภาคใต้ในจังหวัดยะลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๕ 
              การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. เสวนาการคิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล 
ต่อประเทศในระดับอาเซียนได้ 
๒. สัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมที่เกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบ 
ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
๓. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ที่ส่งผลต่อสังคมและประเทศ 
๔. วิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
๕. อธิบายประมวลกฎหมายอาญา 
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา 
การทุจริต 
๖. อภิปรายความสัมพันธ์ระหว่าง 
จริยธรรมและคุณธรรมที่ส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการทุจริต 
๗. อภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศ 

- การเสวนาการคิดแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีผล 
ต่อประเทศในระดับอาเซียน 
- การสัมมนาเปรียบเทียบผล 
ของพฤติกรรมที่เกิดจากระบบ 
คิดฐานสองไปแก้ระบบคิดฐานสิบ 
ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
- แนวทางการแก้ปัญหาการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อสังคมและประเทศ 
- การวิเคราะห์กฎหมายที่ส่งผล 
ต่อการแก้ปัญหาการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
- การอธิบายประมวลกฎหมาย 
อาญาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
การทุจริต 
- การอภิปรายความสัมพันธ์ 
ระหว่างจริยธรรม และคุณธรรม 
ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาการทุจริต 
- การอภิปรายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประเทศ 
 

 
 
 



๒๘ 
 
หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๕  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. วิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
๒. เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

- การวิเคราะห์ผลกระทบจาก 
กรณีศึกษาปัญหาการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
- การเสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
การทุจริตที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

 
 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. อภิปรายกรณีตัวอย่างการแก้ 
ปัญหาการทุจริตในสังคมไทย 
โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 
๒. เสนอแนวทางการนาหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
มาพัฒนาสังคมไทย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๕ ชั่วโมง 

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

๑. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
๒. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
๓. อภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
๔. น าข้อคิดจากการศึกษาเกี่ยวกับ 
ความเป็นพลเมืองในบริบท 
ต่างประเทศ (ประเทศเกาหลีใต้) 
มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 

- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
- การน าข้อคิดจากการศึกษา 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ (ประเทศ
ญี่ปุ่น)มาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
- การอภิปรายความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ 
- การน าข้อคิดจากการศึกษา 
เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
ในบริบทต่างประเทศ (ประเทศ 
เกาหลีใต้) มาประยุกต์ใช้ 
ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที ่๖ 
              การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือ
ต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. สามารถคิดแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
3. ตระหนักและเห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

๑. วิเคราะห์หลักการการแยกแยะ 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
๒. แยกแยะความแตกต่างระหว่าง 
จริยธรรมและการทุจริต 
๓. วิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
๔. วิเคราะห์การกระท าท่ีสอดคล้อง 
กับคุณธรรม 
๕. วิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล 
ต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
๖. สัมมนาการขัดกันที่เกิดขึ้น 
ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 
๗. วิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
๘. สัมมนาระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต และ 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ 

- การวิเคราะห์หลักการการ
แยกแยะ 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
- การแยกแยะความแตกต่าง 
ระหว่างจริยธรรมและการทุจริต 
- การวิเคราะห์ผลจากการกระท า 
ที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
- การวิเคราะห์การกระท า 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผล 
ต่อประเทศชาติและสังคมโลก 
- การวิเคราะห์การขัดกันที่เกิดขึ้น 
ระหว่างบุคคล สังคม ประเทศชาติ 
และโลก 
- การวิเคราะห์ระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๖๐ 
- การสัมมนาระเบียบการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔ 

 
 
 
 
 



๓๑ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๙. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๙. วิเคราะห์ลักษณะของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อน 

- กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน ์
ทับซ้อนและแนวทางการแก้ปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การวิเคราะห์ลักษณะของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบ 
ของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
หน่วยที่ ๒  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต    จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ความละอาย และความไม่ทนต่อ 
การทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ละอายและ 
ความไม่ทนต่อ การทุจริตทุก
รูปแบบ ๓. ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญของ การต่อต้านและ
ป้องกัน การทุจริต 

๑. อธิบายความหมาย รูปแบบ 
และสาเหตุของ“การทุจริต”การสอบ 
๒. อธิบายความหมายของ “ความ 
ละอายและความไม่ทนต่อการทจุริต” 
๓. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน เปน็ผู ้
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต กรณี 
ศึกษาเก่ียวกับประเทศที่มีปัญหา 
ที่มีปัญหาการทุจริตเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยและสง่ผลกระทบ 
ต่อตา่งประเทศและโลก 
๔. อธิบายความหมายของ “การลง 
โทษทางสังคม (Social Sanction)” 
๕. เสนอวิธีการปฏิบัติตนเป็น 
ผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช้การลงโทษทางสังคม 
๖. บอกผลกระทบที่เกิดจากการ 
ทุจริต 
๗. จัดท าโครงงานสรา้ง ความ 
ตระหนักและเห็นความส าคัญ ของ 
การต่อต้านและป้องกันการทุจรติ 
ในโรงเรียนผ่านกิจกรรมนักเรียน 

- ความหมายรูปแบบและสาเหตุ 
ของการทุจริต 
- ความหมายของ “ความละอาย 
และความไม่ทนต่อการทุจริต” 
- ตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับ 
ประเทศที่มีปัญหาการทุจริต 
เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผล 
กระทบต่อต่างประเทศและโลก 
 
 
- ความหมายของ “การลงโทษ 
ทางสงัคม (Social Sanction)” 
- การเสนอวิธีการปฏิบัติตนเปน็ 
ผู้ไม่ทนต่อการทุจริตการเลือกตั้ง 
โดยใช้การลงโทษทางสังคม 
- ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต 
 
- การจัดท าโครงงานสร้าง 
ความตระหนักและความส าคัญ 
ของการต่อต้านและป้องกัน 
การทุจริตในโรงเรียนผา่นกิจกรรม 
นักเรียน 

 
 
 
 
 



๓๒ 
หน่วยที่ ๓  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต     จ านวน  ๘  ชั่วโมง 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
๑. มีความรู้ ความเขา้ใจ เกี่ยวกับ 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๒. ปฏิบัติตนเป็น ผู้ที่ STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต  
๓. ตระหนักและ เห็นความส าคัญ 
ของการต่อต้านและ ป้องกันการ
ทุจริต 

๑. รู้และเขา้ใจ เรื่อง ความพอเพียง 
กับการต่อต้านทุจริต 
๒. ประยุกต์ใช้ความพอเพียง 
เพ่ือต่อต้านทุจริต 
๓. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความพอเพียงต่อต้านทุจริตในชีวิต 
ประจ าวัน 
๔. รู้และเขา้ใจ เรื่อง ความโปร่งใส 
กับการต่อต้านการทุจริต 
๕. ยกตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความโปร่งใส 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
๗. บอกวิธีการต้านทุจริตระดับ 
สังคมโลก 
๘. สร้างจิตส านึกของตนเพ่ือต้าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
๙. รู้และเขา้ใจเกี่ยวกับการต้าน 
ทุจริตระดับสังคมโลก 
๑๐. บอกผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 
การทุจริตระดับสังคมโลก 
๑๑. บอกแนวทางการป้องกัน 
การทุจริตระดับสังคมโลก 

- ความพอเพียงกับการต่อต้าน 
ทุจริต 
- การประยุกต์ใช้ความพอเพียง 
เพ่ือต่อต้านทุจริต 
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความพอเพียงต่อต้านทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
- ความโปร่งใสกับการต่อต้าน 
การทุจริต 
- ตัวอย่างเหตุการณ์การใช้ 
ความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 
ในชีวิตประจ าวัน 
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความ
โปร่งใสเพื่อต่อต้านการทุจริต 
- วิธีการต้านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
- วิธีการสร้างจิตส านึกของตน 
เพ่ือต้านทุจริตระดับสังคมโลก 
- การต้านทุจริตระดับสังคมโลก 
 
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 
- แนวทางการป้องกันการทุจริต 
ระดับสังคมโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม      จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง 

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

๑. อธิบายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 
และหน้าที่ของพลเมือง 
๒. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต 
จากการละเมิดสิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง 
และผู้อ่ืน 
๓. สามารถหาแนวทางในการแก้ 
ปัญหาการละเมิดสิทธิหน้าที่ 
ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๔. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 
๕. ปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หนา้ที่ต่อตนเองและผู้อื่น 
๖. วิเคราะห์ความส าคัญของปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
 
๗. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 
การปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมายกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 
๘. จัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
๙. ปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
๑๐. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง 
ที่มีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน 
การทุจริต 
๑๑. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง 
ที่มีต่อการป้องกันการทุจริต 

- การละเมิดสิทธิและหน้าที่ของ 
พลเมือง 
- การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การทุจริตจากการละเมิดสิทธิ 
หนา้ที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
- แนวทางในการแก้ปัญหา 
การละเมิดสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง 
การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเอง 
และผู้อ่ืน 
- การปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ 
หนา้ที่ต่อตนเองและผู้อื่น 
- การวิเคราะห์ความส าคัญ 
ของปฏิบัติตามระเบียบ กฎ กติกา 
กฎหมาย 
- ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ 
ตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์ 
ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
- การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ 
กติกา กฎหมาย 
- พฤติกรรมของพลเมืองที่มี 
ความรับผิดชอบต่อการป้องกัน 
การทุจริต 
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง 
ที่มีต่อการป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 



๓๔ 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

 ๑๒. จัดท าสื่อเผยแพร่และรณรงค์ 
ให้การส่งเสริมให้พลเมือง 
รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
๑๓. ระบุพฤติกรรมของพลเมือง/ 
พลโลกที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อการทุจริต 
๑๔. วิเคราะห์พฤติกรรม 
ของพลเมือง/ พลโลกที่มี 
ความรับผิดชอบต่อการทุจริต 
๑๕ เสนอแนวทางในการ 
สร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง 
ที่ความรับผิดชอบต่อการทุจริต 

- การผลิตสื่อเผยแพร่และรณรงค์ 
ให้การส่งเสริมให้พลเมือง 
รับผิดชอบต่อการป้องกันการทุจริต 
- พฤติกรรมของพลเมือง/พลโลก 
ที่มีความรับผิดชอบต่อการทุจริต 
 
- การวิเคราะห์พฤติกรรม 
ของพลเมือง/พลโลกที่มี 
ความรับผิดชอบต่อการทุจริต 
- การเสนอแนวทางในการ 
สร้างเสริมส านึกความเป็นพลเมือง 
ที่ความรับผิดชอบต่อการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
กิจกรรมกำรเรียนรู้  
แนวคิดและแนวกำรสอน  
              กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้ ได้แก่ 
๑) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) ๒) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism 
Theory) ๓) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism) ๔) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล 
(Information Processing Theory) ๕) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ๖) ทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริงการทาโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การ
อภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย  
สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้  
              จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ ข่าว VTR 
นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่าง ๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น  
กำรวัดและประเมินผล  

๑. กำรประเมินกำรเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน  
-ความรู้ความเข้าใจ  
-การปฏิบัติ  
-คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน  
-แบบสอบ  
-แบบประเมินการปฏิบัติงาน  
-แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  

๒. กำรประเมินผล  
              นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


