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หลักสูตรต้ านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
“รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต”

โรงเรียน........................................
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คำนำ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่ วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ ง ชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร ยกร่างและจัดทา
เนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติม กาหนดแผนหรือ
แนวทางการน าหลั กสู ตรไปใช้ในหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มอบหมาย
คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริตได้ร่วมกันสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร
ดังนี้ ๑. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) ๒. หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส
ใจสะอาด “Youngster with good heart”) ๓. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตารวจ ๔.
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และ ๕. หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้าน
ทุจริต หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการนาไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สาหรับการใช้ใ น
กลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบ
การ
เรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตยังได้คัดเลือกสื่อการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อประกอบการเรียนการสอนต่อไป
โรงเรียน...................................... จึงจัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และพลเมือง
กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย ร่วม
สร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
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หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)
ยุ ทธศาสตร์ ช าติว่าด้ว ยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝั งความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อม
เกลาสังคมให้มีความเป็น พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่ ว นมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้กาหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่
๑ ปรับฐานความคิดทุกช่ว งวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน(Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการป.ป.ช. จึ ง ได้ มี ค าสั่ ง ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัด ทาหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริตซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทา
หลักสูตร การเรียนการสอน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาคเอกชน
เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้ใน
การเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา
ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ สถาบันการศึกษาทางทหาร เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่ มเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตสานึก ในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดยเริ่ ม ปลู ก ฝั ง นั ก เรี ย นตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง จั ด ท ารายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม “การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ” ให้
สถานศึกษาทุกแห่งนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่
นักเรียนสร้างความตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้าน
ทุจริต ละอายและเกรงกลัวที่จะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรรับผิ ดชอบการจัดการศึกษาให้ แ ก่
นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จึงได้จัดทารายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต ”
ประกอบด้ ว ย เนื้ อ หา ๔ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่ ๑) การคิ ด แยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต และ๔) พลเมืองและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยนี้ จะจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝังและป้องกันการ ทุจริตให้แก่นักเรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เป็นการสร้างพลเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่
ประเทศชาติ ปัญหา คอร์รัปชั่นลดลง และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่าคะแนนสูงขึ้น

๒

บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐
- ๒๕๖๔)
โรงเรี ย น............................ หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่า หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา : Anti-Corruption
Education จะสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ
พลเมือง กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อร่วมกันป้องกันหรือต่อต้านการทุจริต มิให้มีการทุจริตเกิดขึ้นใน
สังคมไทย ร่วมสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป
รำยละเอียดของหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education)
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”
ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ๔) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อปลูกฝังและป้องกันการทุจริตไม่ให้เกิดขึ้น โดยเริ่ม
ปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ กระบวนการ มี
สมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้เรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การคิด
แยกแยะการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน สังคม ประเทศชาติและโลก
ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของ
ความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
S (Sufficient): ความพอเพียง หมายถึง ผู้ เรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์เป็นหลักในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริต
อย่างยั่งยืน ความพอเพีย งต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่ า
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม
ความพอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทาการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้
T (Transparent): ความโปร่งใส หมายถึง ผู้เรียนต้องปฏิบัติ งานบนฐานของความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมายความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้
R (Realize): ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงรากเหง้า ของ
ปัญหา และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบ
เห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและ
ส่วนรวม

๓

O (Onward): มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
N (Knowledge): ความรู้ หมายถึง ผู้เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ประเมินได้อย่ างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและ
ส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีความสาคัญยิ่ง
ต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอายไม่กล้าทาทุจริต และความไม่ทน เมื่อพบเห็นว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้าใจต่อกัน
บนฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพลเมือง
ความรับผิดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกการเคารพสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการป้องกั นการ
ทุจริต
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการจัดทาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยแยกเป็น ๑๓ ระดับชั้นปี
ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖ และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๖ ในแต่ละระดับชั้นปี
จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จานวน ๔๐ ชั่วโมง ต้องจัดทาเนื้ อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้แตกต่างกัน ตาม
ความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑. ชื่อหลักสูตร หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) “การป้องกันการทุจริต”
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกในการแยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต โดยใช้ชื่อว่าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรที่ ๑ หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวทางการนาไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
๑.นาไปจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของโรงเรียน
๒.นาไปจัดในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๓.นาไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง) หรือนาไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
๒. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ เพื่อให้นักเรียน
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๓ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒.๔ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒.๕ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

๔

๒.๖ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๗ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๒.๘ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓. คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อ
สังคมในการต่อต้านการทุจริต
โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จาแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง การทาโครงงานกระบวนการ
เรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียน เพื่อให้มี
ความตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและการป้องกันการทุจริต
๔.ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๘. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
รวมทั้งหมด ๙ ผลการเรียนรู้
5. สำระและผลกำรเรียนรู้
สำระที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็ นความส าคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
สำระที่ 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 ตระหนักและเห็นความสาคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

๕

สำระที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการ
ป้องกันการทุจริต
6. คุณภำพผู้เรียน
จบระดับชั้นปฐมวัย
 รู้และเข้าใจ ความหมายของของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ความ
โปร่งใส ความตื่นรู้ มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร ความพอเพียง การแบ่งปัน ความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต ระบบคิด ฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
 รู้ แ ละเข้ า ใจ การแบ่ ง ปั น การจั ด เก็ บ ของเล่ น ที่ เ ป็ น ของใช้ ส่ ว นตนและ
ส่วนรวมให้เป็นระเบียบ การเข้าแถว การแต่งกายด้วยตนเอง การรับประทาน การใช้น้า
อย่างประหยัดขณะแปรงฟันการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี การใช้กระดาษอย่างประหยัด รู้จัก
การทิ้งขยะให้ถูกประเภทและถูกที่
 แยกแยะวิธีการใช้ และการเก็บของเล่น ระหว่างของใช้ส่วนตนและส่วนรวม
 ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบ่งปัน การเก็บของเล่ นที่เป็นของใช้ส่วนตนและ
ส่วนรวมให้เป็นระเบียบ เข้าแถวโดยไม่แซงคิวผู้อื่น แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ
และสถานการณ์
 ปฏิบัติตนในการใช้น้าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี ใช้
กระดาษ ๒ หน้า รับประทานอาหารให้หมดจาน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้
หรือไม่ได้ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 เกิดความละอายและความไม่ทนในการนาของเล่นของผู้อื่นมาเป็นของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เก็บของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม การรับประทานอาหารไม่
หมดจาน เข้าแถว โดยแซงคิวผู้อื่น การแต่งกายไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ ไม่ประหยัดน้าขณะ
แปรงฟัน ใช้ห้องน้าไม่ถูกวิธีใช้กระดาษอย่างไม่ประหยัด รวมทั้งไม่รับผิดชอบงานที่ ได้ รับ
มอบหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของความมีวินัยในการเล่นของเล่น การใช้ของ
ใช้ส่วนตนและส่วนรวม การรักษาความสะอาดของห้องเรียน และมีความรับผิดชอบในการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๖

จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
 รู้และเข้าใจความหมายของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม สถานที่ส่วนตน
และสถานที่ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสองและ
ระบบคิดฐานสิบ
 รู้ แ ละเข้ า ใจความหมายของความละอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ
 จ าแนกของใช้ ส่ ว นตนและของใช้ ส่ ว นรวม สถานที่ ส่ ว นตนและสถานที่
ส่วนรวมผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่
ได้หรือไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มาใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจาวัน
 ปฏิบัติตนในการเข้าแถว การทาเวรภายในห้องเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง
การท าความสะอาดห้ อ งเรี ย น การวางรองเท้ า การประดิ ษ ฐ์ สิ่ ง ของจากเศษวั ส ดุ อ ย่ า ง
เหมาะสมและถูกต้อง
 ปฏิบัติตนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต ในการเข้าแถว การทาเวรภายในห้องเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง การทาความสะอาด
ห้องเรียนการวางรองเท้า
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการไม่ทุจริตในการเข้าแถว การทาเวร
ภายในห้องเรียน
การเลือกหัวหน้าห้อง
 เห็ น ความส าคัญของความรับผิ ดชอบต่ อสิ่ ง ที่ไ ด้รับ มอบหมายทั้งภายใน
ห้องเรียนและในบ้าน
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
 รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
 รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน และเป็นผู้มีความรับผิดชอบใน
โรงเรียน
 แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของใช้
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม สถานที่ส่วนตนและสถานที่ส่วนรวมภายในโรงเรียน
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่
ได้หรือไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในโรงเรียนและในชีวิตประจาวัน
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
เกี่ย วกับ การใช้น้ า การใช้ ไฟฟ้า การทิ้งขยะ การรับประทานอาหาร และการเลื อกตั้ ง
ประธานนักเรียน
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๗

จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
 รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันหรือขัดแย้งกันภายในห้องเรียนและโรงเรียน
 รู้และเข้าใจกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม สิทธิ หน้าที่ และการใช้
สถานที่ส่วนตนและส่วนรวมภายในหมู่บ้าน
 ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม และการใช้สถานที่
ส่วนตนและส่วนรวมภายในหมู่บ้าน
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามสิทธิ หน้าที่ที่ได้รับในหมู่บ้าน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน การ
ทาความสะอาดหมู่บ้าน การใช้ถนน การทิ้งขยะ การใช้ทางสาธารณะ การใช้พื้นที่สาธารณะ
 การประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน และการใช้ไฟสาธารณะในหมู่บ้าน
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่
ได้หรือไม่ได้ เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในหมู่บ้านและในชีวิตประจาวัน
 มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นผู้ ล ะอายและไม่ทนต่อการทุจริ ตในการ
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน การทาความสะอาดภายในหมู่บ้าน การใช้ถนน และการทิ้งขยะใน
หมู่บ้าน
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
 รู้และเข้าใจความหมายของจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
 รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับชุมชน
 แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
 ปฏิบัติตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้
หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในชุมชนและในชีวิตประจาวัน
 ปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ในการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และ
การละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในชุมชน
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต
 เห็ น ผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชน
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๘

จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
 รู้ และเข้าใจผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม สาเหตุแ ละ
รูปแบบการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงเรียน
 รู้และเข้าใจรูปแบบของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริตในสังคมปัจจุบัน
 ปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม ในการ
ใช้รถใช้ถนน ในที่สาธารณะ การใช้ห้องสมุดประชาชน การจอดรถในที่สาธารณะ การใช้
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) และการใช้ศาลาประชาคม
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่
ได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในสังคม และในชีวิตประจาวัน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการจอดรถไม่เป็นที่
การตั้งแผง ขายของบนทางเท้า การเสี ยภาษี การปฏิบัติ ตามกฎจราจร การปฏิบัติตาม
กฎหมาย และการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 ตระหนักและเห็นความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตและเห็นความสาคัญ
ของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมี
จิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
 รู้และเข้าใจความหมายของคาว่า พลเมือง ประชาชน ประชากร ราษฎร และการขัดกัน
 รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมระดับประเทศ
 รู้ และเข้าใจส าเหตุ และรูป แบบของการเกิดผลประโยชน์ ทับซ้ อน ความ
แตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
 ปฏิบัติตนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายการรักษาความสะอาด
 ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่
ได้หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน
การใช้ พื้ น ที่ ส าธารณะ การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง น้า การเสี ย ภาษี การเลื อ กตั้ ง และการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม
 เห็นความสาคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๙

จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
 รู้ และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และพลเมืองศึกษา
 รู้และเข้าใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความ
เท่าเทียมกัน
การยอมรับความแตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อื่น การ
รับผิดชอบต่อสังคมระบบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน
การยอมรับ
ความแตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อื่น การรับผิดชอบต่อ
สังคมระบบประชาธิปไตย และ การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
 นาระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้
หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและประเทศชาติ
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า
ความรู้ ความเอื้ออาทร บนพื้นฐานการไม่ทุจริต
 เห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับ ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
 รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีในโรงเรียน
 รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศในระดับอาเซียน
 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
 ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลั ก STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตในการทา
น้ายาล้างจาน การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การทาปุ๋ย
ชีวภาพ การให้บริการ Home stay
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิ ดชอบ มีความยุติธรรมต่ อ
ชุมชน สังคม และ สานึกในการเป็นพลเมืองดีต่อประเทศ
 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการใช้น้า ไฟฟ้า การทิ้ง
ขยะ การรับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน
 นาระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโดยบอกได้ว่า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้
หรือไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 ตระหนั กและเห็ นความส าคัญ ของการเป็น พลเมื องดีในการต่ อต้ า นและ
ป้องกัน การทุจริตที่จะส่งผลเสียต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน
 เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๑๐

จบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
 รู้ แ ละเข้ า ใจการขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผลต่อประเทศในระดับสังคมโลก
 รู้และเข้าใจใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
 รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน
 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในประเทศและโลก
 ดาเนินงานบบริษัทสร้างการดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
 มีเจตคติที่ดีและเห็นความสาคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศ
และโลก
ในการต่อต้านการทุจริต
 ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
เกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

๑๑

๗. โครงสร้ำงรำยวิชำ
๗.๑ ระดับปฐมวัย
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

๑.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน (การใช้น้า ไฟฟ้า
กระดาษ การทิ้งขยะ)

๒.

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

๓.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- ของเล่น
- การรับประทานอาหาร
- การเข้าแถว
- การเก็บของใช้ส่วนตัว
- ทางานที่ได้รับมอบหมาย
- การแบ่งปัน
- การแต่งกาย
- การทากิจวัตรประจาวัน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
- การรับประทานอาหาร
- การช่วยเหลือเพื่อน
- การใช้กระดาษ

จำนวน
ชั่วโมง
๑๔

๑๒

๙

๑๒

ลำดับ
๔.

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น
- การตรงต่อเวลา
- การทาความสะอาดห้องเรียน
- การช่วยเหลือตนเอง
รวม
* หมายเหตุ การจัดประสบการณ์แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที

จำนวน
ชั่วโมง
๕

๔๐

๗.๒ ระดับประถมศึกษำ
๑) ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

๑.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

๓.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

๔.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ๑๖
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๐
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๐
-ความหมายบทบาทและสิทธิ -การเคารพ
สิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อตนเองกับต่อผู้อื่น)
- ความเป็นพลเมือง
รวม
๔๐
เรื่อง

๑๓

๒) ประถมศึกษำปีที่ ๒
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

๑.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

๓.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

๔.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ๑๖
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๐
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- กิจกรรมนักเรียน
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๐
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อชุมชนและสังคม
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อห้องเรียน)
- คุณลักษณะของพลเมืองที่ดี
- หน้าที่ของพลเมืองที่ดี
รวม
๔๐
เรื่อง

๑๔

๓) ประถมศึกษำปีที่ ๓
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

๑.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

๓.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต

๔.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ๑๖
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
- ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๐
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๔
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ต้านทุจริต
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๐
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่มีต่อชุมชน
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อโรงเรียน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม
๔๐
เรื่อง

๑๕

๔) ประถมศึกษำปีที่ ๔
ลำดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ภายใน ร.ร.)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและ
ผู้อื่นที่มีต่อครอบครัว
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อชุมชน)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จำนวน
ชั่วโมง
๑๔

๑๐

๖

๑๐

๔๐

๑๖

๕) ประถมศึกษำปีที่ ๕
ลำดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

จำนวน
ชั่วโมง
๑๔

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๑๐
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน(ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
๖
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุง่ ไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
๑๐
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อสังคม)
- ความเป็นพลเมือง
รวม
๔๐

๑๗

๖) ประถมศึกษำปีที่ ๖
ลำดับ
๑.

๒.

๓.

๔.

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

การคิ ด แยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน ๒
- ระบบคิดฐาน ๑๐
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต
- ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน
- การทาเวร
- การสอบ
- การแต่งกาย
- กิจกรรมนักเรียน (ในห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน
สังคม)
- การเข้าแถว
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- การสร้างจิตสานึกความพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- เรื่องการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มี
ต่อประเทศชาติ
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบ (ต่อประเทศชาติ)
- ความเป็นพลเมือง
รวม

จำนวน
ชั่วโมง
๑๔

๑๐

๖

๑๐

๔๐

๑๘

๗.๓ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
๑) มัธยมศึกษำปีที่ 1
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

1.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

2.

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

3.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต

4.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 16
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต (ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
(ชุมชน สังคม)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชนสังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย / การเข้าแถว
- การเลือกตั้ง
- กิจกรรมนักเรียน (ห้องเรียน)
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
4
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
10
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น/สังคม
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * จัดนิทรรศการ
รวม
40
เรื่อง

๑๙

๒) มัธยมศึกษำปีที่ 2
ลำดับ

หน่วยกำรเรียนรู้

1.

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

2.

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

3.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต

4.

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 16
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต (ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน(ชุมชนสังคม)
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
10
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเข้าแถวมารยาทคนดี
- การเลือกตั้ง
- เรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต
STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
4
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้ / ความรู้
- ต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
10
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
- ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม
40
เรื่อง

๒๐

๓) มัธยมศึกษำปีที่ 3
ลำดับ

จำนวน
ชั่วโมง
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 16
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะ
- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการ
ทุจริต (ชุมชน สังคม)
- ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) และการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)
- ผลประโยชน์ทับซ้อน (ชุมชน สังคม)
และรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
(ชุมชน สังคม)
หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

2.

ความละอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การทาการบ้าน/ชิ้นงาน
- รู้หน้าที่การทาเวร/การทาความสะอาด
- การสอบ
- การแต่งกาย
- การเข้าแถวมารยาทคนดี
- การเลือกตั้ง
- การรวมกลุ่มเพื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต

10

3.

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการ
ทุจริต

STRONG / จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
- ความพอเพียง
- ความโปร่งใส
- ความตื่นรู้
- ความรู้
- จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต
- มุ่งไปข้างหน้า
- ความเอื้ออาทร

4

1.

๒๑

ลำดับ
4.

หน่วยกำรเรียนรู้

เรื่อง

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- การเคารพสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย กับการ
เป็นพลเมืองที่ดีมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
- ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
- ความเป็นพลเมือง
ความเป็นพลโลก * เสวนา
รวม

จำนวน
ชั่วโมง
10

40

๘. กิจกรรมกำรเรียนรู้
แนวคิดและแนวกำรสอน
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างความรู้
ได้ แ ก่ ๑) ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ (Construction Theory) ๒) ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เ ชิ ง สั ง คม
(Social Constructivism Theory) ๓) ทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เ ชิ ง ปั ญ ญา (Cognitive Constructivism)
๔) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) ๕) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple
Intelligences) ๖) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ คือจัดตามความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วย
การสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติจริงการทาโครงงานสืบสวนสอบสวน
กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน (๕ STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย
๙. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้
จัดกิจกรรมด้วยสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น วีดิโอ ข่าว VTR
นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์สั้น เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง สื่อสิงพิมพ์ต่าง ๆ ใบความรู้ ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น

๒๒

๑๐. กำรวัดและประเมินผล
๙.๑ กำรประเมินกำรเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน
-ความรู้ความเข้าใจ
-การปฏิบัติ
-คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
-แบบสอบ
-แบบประเมินการปฏิบัติงาน
-แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
๙.๒ กำรประเมินผล
นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
๑๑. ตำรำงชั่วโมงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประกอบด้วย ๔ หน่วยการเรียนรู้ คือ ๑) การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ๒) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ ๔) พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกาหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

หน่วยการเรียนรู้
การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
ความไม่ทนและความอายต่อการ
ทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงต่อต้าน
การทุจริต
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
รวม

ปฐมวัย (ชั่วโมง)
๑๔

ระดับการศึกษา
ป.๑-๓ (ชั่วโมง)
๑๖

ป.๔-๖ (ชั่วโมง)
๑๔

๑๒

๑๐

๑๐

๙

๔

๖

๕

๑๐

๑๐

๔๐

๔๐

๔๐

โดยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดเป็น ๑ หลักสูตร
และแยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๐ ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ - ๖
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓
ทั้งนี้ ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จานวน ๔๐ ชั่วโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

๒๓

๑๒. ผลกำรเรียนรู้ และสำระกำรเรียนรู้ ตำมระดับชั้น
ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้นผู้สอนจะต้องวิเคราะห์
ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไปจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีระสิทธิภาพและเอื้อต่อการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญในการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของ ของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวมได้
๒. จาแนกของใช้ส่วนตนและของใช้
ส่วนรวมได้
๓. ปฏิบัติตนในการใช้ของใช้ส่วนตน และ
ของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้อง
๔. ปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นส่วนตนและ
ของเล่นส่วนรวมได้ถูกต้อง
๕. ปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหารได้อย่างถูกต้อง
๖. บอกวิธีการปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็นแถว
๗. แยกแยะผลดี และผลเสียของ
การเก็บของและไม่เก็บของที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่น
๘. บอกผลดี ของการมีความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๙. บอกผลเสีย ของการไม่มีความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๑๐. แยกแยะผลดี และผลเสียของการมี
ความรับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ
มอบหมายที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
๑๑. บอกความหมายของการแบ่งปัน
แยกแยะประโยชน์ของการแบ่งปันที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของ ของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม
- การจาแนกของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวม
- การปฏิบัติตนในการใช้ของใช้
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนในการเล่นของเล่น
ส่วนตนและของเล่นส่วนรวม
- การปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร
- การปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็นแถว
- ผลดี และผลเสีย ของการเก็บของ
และไม่เก็บของที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
- ผลดี ของการมีความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น
- ผลเสีย ของการไม่มีความรับผิดชอบ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
- ผลดี และผลเสีย ของการมี
รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ
มอบหมายที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
- ความหมายของการแบ่งปัน
- ประโยชน์ของการแบ่งปันที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

๒๔

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๒. บอกความสาคัญของการแต่งกาย
ด้วยตนเอง
๑๓. แยกแยะผลดี ของการแต่งกาย
ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
๑๔. แยกแยะผลเสีย ของการแต่งกาย
ด้วยตนเองไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
๑๕. บอกวิธีการประหยัดน้า ขณะแปรงฟัน
๑๖. บอกผลดี ของการประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๑๗. บอกผลเสีย ของการไม่ประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๑๘. บอกวิธีการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
๑๙. บอกผลดีของการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
๒๐. บอกผลเสีย ของการใช้ห้องน้าที่ไม่ถูก
วิธี ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
๒๑. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคิดฐานสอง
และระบบคิดฐานสิบ
๒๒. แยกแยะระหว่างระบบคิดฐานสอง กับ
ระบบคิดฐานสิบ

สำระกำรเรียนรู้
- ความสาคัญของการแต่งกาย
ด้วยตนเอง
- ผลดี ของการแต่งกายด้วยตนเอง
ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
- ผลเสีย ของการแต่งกายด้วยตนเอง
ไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
- วิธีการประหยัดน้าขณะแปรงฟัน
- ผลดี ของการประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- ผลเสีย ของการไม่ประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- วิธีการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
- ผลดีของการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
- ผลเสีย ของการใช้ห้องน้าที่ไม่ถูกวิธี
ที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
- ระบบคิดฐานสอง และระบบ
คิดฐานสิบ
- การแยกแยะระหว่างระบบ
คิดฐานสอง กับระบบคิดฐานสิบ

๒๕

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒.ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
มีความละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตได้
๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นได้
๓. บอกวิธีในการเก็บของเล่น
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
ให้แก่บุคคลอื่นได้
๔. บอกโทษของการนาของของผู้อื่น
มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
๕. บอกวิธีปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง
๖. มีความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
๗. บอกวิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
๘. ปฏิบัติตนในการเข้าแถว
เรียงลาดับ
๙. มีความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น
๑๐. บอกชื่อของใช้ส่วนตน วิธีการใช้
และประโยชน์ของของใช้นั้น ๆ
๑๑. ใช้ของใช้ส่วนตนได้อย่างถูกต้องถูกวิธี
มีความละอายและไม่แย่งหรือขโมยของใช้
ของผู้อื่น

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
- วิธีการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่น
- วิธีในการเก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
ให้แก่บุคคลอื่นได้
- โทษของการนาของ ของผู้อื่น
มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- วิธีปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
- วิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
- การปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลาดับ

- ความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น
- ของใช้ส่วนตน วิธีการใช้และ
ประโยชน์ของของใช้นั้นๆ
- การใช้ของใช้ส่วนตนได้อย่างถูกต้อง
ถูกวิธี
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
๑๒. เก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่อย่างเรียบร้อย - การเก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่
มีความละอายและไม่แย่งหรือขโมยของใช้ อย่างเรียบร้อย
ของผู้อื่น
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
๑๓.บอกประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ - ประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบ
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมายและโทษ
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ของการไม่มีความรับผิดชอบต่อการทางาน และโทษของ การไม่มีความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. มีความรับผิดชอบทางานที่ได้รับ
- ความรับผิดชอบทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จโดยไม่ลอกหรือ
มอบหมายจนสาเร็จ โดยไม่ลอกหรือ
นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของ
ตนเอง

๒๖

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๕. บอกความหมายของการแบ่งปันได้
๑๖. มีพฤติกรรมการแบ่งปันและปฏิบัติตน
เป็นผู้ที่มีความละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริต
๑๗. บอกขั้นตอน และวิธีการแต่งกายได้
๑๘. แต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่นาเอา
เครื่องแต่งกายของคนอื่นมาเป็นของตน

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของการแบ่งปัน
- พฤติกรรมการแบ่งปันและ
การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
- ขั้นตอน และวิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่น
มาเป็นของตน
๑๙. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการปฏิบัติ
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
กิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่นได้
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและเป็นผู้ไม่ทน - การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ต่อการทุจริต
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
๒๑. บอกข้อดี และข้อเสียของการปฏิบัติ
- ข้อดี และข้อเสีย ของการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
และไม่ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
๒๒. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการปฏิบัติ
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
กิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
๒๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและเป็นผู้ไม่ทน - การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

๒๗

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของ STRONG และ
มีจิตพอเพียงในการ
ต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของความพอเพียง
๒. บอกความหมายของความโปร่งใส
๓. มีพฤติกรรมความตื่นรู้
๔. บอกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวง
ในการพัฒนาประเทศได้
เหมาะสมกับวัย
๕. บอกถึงพฤติกรรมของการเอื้ออาทรกัน
๖. มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
๗. บอกวิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง แบ่งปัน และเคารพ กติกา
ข้อตกลงของการรับประทานอาหาร
๘. อธิบายวิธีการช่วยเหลือเพื่อนได้
๙. บอกวิธีการใช้กระดาษ
อย่างประหยัดได้
๑๐. ใช้กระดาษได้อย่างประหยัด

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของความพอเพียง
- ความหมายของความโปร่งใส
- พฤติกรรมความตื่นรู้
- พระราชกรณียกิจของในหลวง
ในการพัฒนาประเทศ
- พฤติกรรมของการเอื้ออาทรกัน
- พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
- วิธีการรับประทานอาหารอย่าง
พอเพียง แบ่งปัน และเคารพ กฎ กติกา
ข้อตกลงของการรับประทานอาหาร
- วิธีการช่วยเหลือเพื่อน
- วิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัด
- การใช้กระดาษได้อย่างประหยัด

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมือง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการเป็น
พลเมืองที่ดีและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมใน
การป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
๒. บอกวิธีการแต่งกายได้
๓. แต่งกายได้ด้วยตนเอง
๔. บอกข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน
๕. บอกประโยชน์ของการตั้งใจเรียน
๖. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
ในห้องเรียน
๗. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
๘. มีวินัยในการรักษาความสะอาดห้องเรียน

สำระกำรเรียนรู้
- วิธีดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
- วิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง
- ข้อควรปฏิบัติในการเรียนในห้องเรียน
- ประโยชน์ของการตั้งใจเรียน
- สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
ในห้องเรียน
- พฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
- วินัยในการรักษาความสะอาดห้องเรียน

๒๘

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวมได้
๒. จาแนกของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม
(ภายในบ้าน,ภายในห้องเรียน)
๓. ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้ส่วนรวม
อย่างถูกต้อง
4. บอกความหมายของสถานที่ส่วนตน และ
สถานที่ส่วนรวมได้
5. จาแนกสถานที่ส่วนตนและสถานที่
ส่วนรวมได้ (ภายในบ้าน,ภายในห้องเรียน)
6. ปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ในสถานที่ส่วนตน
และส่วนรวม
7. บอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
8. จาแนกผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ (ภายในบ้าน,
ภายในห้องเรียน)
9. บอกความหมายระบบคิดฐานสอง
10. บอกพฤติกรรมที่แสดงออก
แบบระบบคิดฐานสอง
11. ยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบระบบคิด
ฐานสอง จากสถานการณ์ใกล้ตัว(ภายในบ้าน,
ห้องเรียน)
12. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ระบบคิดฐานสอง จากสถานการณ์ใกล้ตัวได้
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของของใช้ส่วนตน
และของใช้ส่วนรวม
- การจาแนกของใช้ส่วนตนและของใช้
ส่วนรวม (ภายในบ้าน,ภายในห้องเรียน)
- ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้ส่วนรวม
อย่างถูกต้อง
- ความหมายของสถานที่ส่วนตนและ
ส่วนรวม
- การจาแนกสถานที่ส่วนตนและ
ส่วนรวมได้ (ภายในบ้าน, ภายในองเรียน)
- การปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ใน
สถานที่ส่วนตน และส่วนรวม
- ความหมายของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การจาแนกผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม(ภายในบ้าน,
ภายในห้องเรียน)
- ความหมายระบบคิดฐานสอง
- พฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบ
คิดฐานสอง
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสอง
จากสถานการณ์ใกล้ตัว (ภายในบ้าน,
ห้องเรียน)
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงระบบ
คิดฐาน ๒ จากสถานการณ์ใกล้ตัว
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)

๒๙

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
13. นาระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน (ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
14. บอกความหมายระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)ได้
15. บอกพฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสิบได้
(ภายในบ้าน,ห้องเรียน)
16. คิดแยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออกแบบ
ระบบคิดฐานสิบ(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)

สำระกำรเรียนรู้
- การนาระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- ความหมายระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- การคิดแยกแยะพฤติกรรมที่แสดง
ออกแบบระบบคิดฐานสิบ (ภายในบ้าน,
ห้องเรียน)
17. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกแบบ - ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
ระบบคิดฐานสิบ(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
แบบระบบคิดฐานสิบ (ภายในบ้าน,
ห้องเรียน)

๓๐

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อ
การทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อกรทุจริต
ทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของคาว่าทุจริตได้
๒. บอกความหมายของคาว่า“ละอาย” ได้
๓. บอกความหมายของความไม่ทน
ต่อการทุจริตได้
๔. บอกความหมายของการบ้านได้
๕. ยกตัวอย่างการบ้านที่คุณครูให้ทาได้
๖. กาหนดแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
ในการทาการบ้านได้
๗. ปฏิบัติตนไม่ทุจริตในการทาการบ้าน
๘. ปฏิบัติตนในการไม่ทนต่อการทุจริตเมื่อ
เห็นเพื่อนทุจริตในการทาการบ้าน
๙. บอกความหมายของการทาเวรได้
๑๐. บอกเหตุผลของการที่ต้องทาเวรได้
๑๑. กาหนดแนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็น
ผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตในการทาเวร
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทาเวร
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตเมื่อ
เห็นเพื่อนทุจริตในการทาเวร
๑๔. บอกความหมายของข้อสอบได้
๑๕. กาหนดแนวทางการเป็นผู้ละอาย และ
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริตในการสอบ
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตเมื่อ
เห็นเพื่อนทุจริตในการสอบ

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของคาว่า ทุจริต
- ความหมายของคาว่า “ละอาย”
- ความหมายของความไม่ทนต่อ
การทุจริต
- ความหมายของการบ้าน
- ตัวอย่างการบ้านที่คุณครูให้ทา
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตในการทาการบ้าน
- การปฏิบัติตนไม่ทุจริตในการทาการบ้าน
- การปฏิบัติตนในการไม่ทนต่อ
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการทา
การบ้าน
- ความหมายของการทาเวร
- เหตุผลของการที่ต้องทาเวร
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริตในการทาเวร
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทาเวร
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการทาเวร
- ความหมายของข้อสอบ
- แนวทางการเป็นผู้ละอาย และ
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริตในการสอบ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
เมื่อเห็นเพื่อนทุจริตในการสอบ

๓๑

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
๒. บอกความหมายของคาว่า STRONG ได้
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียง
ต้านทุจริตในกิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
4. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริตในกิจกรรมการทาความ
สะอาดห้องเรียน
5. มีวินัยในการวางรองเท้า
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริตในกิจกรรมการวาง
รองเท้า
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมงานประดิษฐ์

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- ความหมายของคาว่า STRONG
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในกิจกรรม
การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในกิจกรรม
การทาความสะอาดห้องเรียน
- มีวินัยในการวางรองเท้า
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในกิจกรรม
การวางรองเท้า
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม
งานประดิษฐ์

๓๒

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตาม หน้าที่
พลเมืองและ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของความรับผิดชอบได้
๒. ยกตัวอย่างความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่นได้
๓. บอกหลักการทาความสะอาดบ้านได้
๔. สามารถทาความสะอาดบ้านได้ ด้วยวิธีที่
ถูกต้อง
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการทาความสะอาดบ้าน
๖. บอกหลักการล้างจานได้
๗. สามารถล้างจานได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการล้างจาน
๙. บอกหลักการพับผ้าได้
๑๐. สามารถพับผ้าได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการพับผ้า
๑๒. บอกหลักการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบได้
๑๓. สามารถวางรองเท้าให้เป็นระเบียบได้
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการวางรองเท้า
๑5. บอกหลักการใช้อุปกรณ์ในการ
ทาความสะอาดห้องเรียนได้
๑6. สามารถทาความสะอาดห้องเรียน
ได้ถูกต้อง
๑7. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการทาความสะอาดห้องเรียน
๑8. บอกหลักการใช้ห้องน้าที่ถูกวิธีได้
19. สามารถใช้ห้องน้าได้อย่างถูกวิธี
๒0. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการใช้ห้องน้า
๒1. บอกข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ในห้องเรียนของตนเอง
๒2. ปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่างมีความสุข

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของความรับผิดชอบ
- ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น
- หลักการทาความสะอาดบ้านที่
ถูกต้อง
- การทาความสะอาดบ้านด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการทาความสะอาดบ้าน
- หลักการล้างจานที่ถูกต้อง
- การล้างจานด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการล้างจาน
- หลักการพับผ้าที่ถูกต้อง
- การพับผ้าด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการพับผ้า
- หลักการวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
- การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการวางรองเท้า
- หลักการใช้อุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดห้องเรียน
- การทาความสะอาดห้องเรียน
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการทาความสะอาดห้องเรียน
- หลักการใช้ห้องน้าที่ถูกวิธี
- การใช้ห้องน้าที่ถูกวิธี
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการใช้ห้องน้า
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
ห้องเรียนของตนเอง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่างมีความสุข

๓๓

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ๑.บอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนได้ - ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตน
เกี่ยวกับการแยกแยะ ๒.บอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนรวมได้ - ความหมายของผลประโยชน์ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์ ๓. การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน - การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๔. บอกความหมายของใช้ส่วนตน ภายใน
- ความหมายของใช้ส่วนตนภายในโรงเรียน
๒. สามารถคิดแยกแยะ โรงเรียนได้
ระหว่างผลประโยชน์ ๕. บอกความหมายของใช้ส่วนรวมภายใน
- ความหมายของใช้ส่วนรวมภายในโรงเรียน
ส่วนตนและ
โรงเรียนได้
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๖. แยกแยะของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม - การแยกแยะของใช้ส่วนตนและของใช้
3. ตระหนักและเห็น ที่ใช้ในโรงเรียนได้
ส่วนรวมที่ใช้ในโรงเรียน
ความสาคัญของ
๗. บอกความหมายของสถานที่ ส่วนตนใน
- ความหมายของสถานที่ส่วนตนในโรงเรียน
การต่อต้านและ
โรงเรียนได้
ป้องกันการทุจริต
๘. บอกความหมายของสถานที่ส่วนรวมใน
- ความหมายของสถานที่ส่วนรวมใน
โรงเรียนได้
โรงเรียน
๙. แยกแยะสถานที่ส่วนตนและสถานที่
- การแยกแยะสถานที่ส่วนตนและสถานที่
ส่วนรวมในโรงเรียนได้
ส่วนรวมในโรงเรียน
๑๐. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นระบบคิด
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐานสอง
ฐานสองในระดับโรงเรียนได้
ในโรงเรียน
๑๑. นาระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช้ใน
- การนาระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนได้
ระดับโรงเรียน
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐานสิบ
- พฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐานสิบในโรงเรียน
ในโรงเรียนได้
๑๓. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ ที่ส่งผล - พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลใน
ในโรงเรียนได้
โรงเรียน
๑๔. บอกความหมายของผลประโยชน์ส่วนตน - ความหมายของผลประโยชน์ส่วนตนและ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๕. เปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ส่วน - การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียนได้
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียน

๓๔

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตได้
๒. บอกวิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
๓. บอกผลดีของการปฏิบัติกิจกรรมใน
โรงเรียนได้
๔. บอกผลดีในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต

สำระกำรเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
- วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย
- ผลดีของการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
- ผลดีในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกประโยชน์ของการใช้น้าและไฟฟ้า
อย่างประหยัดในระดับโรงเรียนได้
๒. บอกวิธีการใช้น้าและไฟฟ้าในระดับ
โรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
๓. เห็นคุณค่าการใช้น้าและไฟฟ้า
อย่างประหยัดในระดับโรงเรียน
4. บอกคุณสมบัติที่ต้องการในการเลือกเป็น
ผู้นาในระดับโรงเรียนได้
5. บอกวิธีการคัดเลือกผู้นาในระดับ
โรงเรียนอย่างถูกต้องและเหมาะสม
6. เลือกผู้นาในระดับโรงเรียนอย่างเหมาะสม

สำระกำรเรียนรู้
- ประโยชน์ของการใช้น้าและไฟฟ้า
อย่างประหยัดในระดับโรงเรียน
- วิธีการใช้น้าและไฟฟ้าในระดับ
โรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- คุณค่าการใช้น้าและไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดในระดับโรงเรียน
- คุณสมบัติที่ต้องการในการเลือกเป็น
ผู้นาในระดับโรงเรียน
- วิธีการคัดเลือกผู้นาในระดับโรงเรียน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- การเลือกผู้นาในระดับโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม
7. บอกวิธีการคัดแยกขยะในโรงเรียนได้
- วิธีการคัดแยกขยะในโรงเรียน
8. บอกวิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียนได้ - วิธีการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
9. เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยก - คุณค่าและประโยชน์ของการคัดแยก
ขยะในโรงเรียน
ขยะในโรงเรียน
10. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการรับประทาน - วิธีการปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหารกลางวันได้อย่างถูกต้อง
อาหารกลางวันอย่างถูกต้อง
11. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการรับประทานอาหาร
ในการรับประทานอาหาร

๓๕

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกความหมายของสิทธิและหน้าที่ของ
พลเมืองได้
๒. บอกสิทธิของความเป็นพลเมืองได้
๓. บอกสิทธิในการศึกษาได้
4. บอกสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้
5. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีได้
6. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
7. อธิบายความหมายของสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียนได้
8. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่นได้
9. จาแนกสิทธิและหน้าที่ในโรงเรียนได้
10. บอกสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในโรงเรียนได้
๑1. บอกสิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
๑2. บอกความรับผิดชอบของตนที่มีใน
โรงเรียน
๑3. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ
ในโรงเรียนได้
๑4. บอกความหมายของกฎ ระเบียบ กติกา
ของโรงเรียนได้
๑5. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของ
โรงเรียนได้
๑6. ปฏิบัติตนในการต่อต้านทุจริตได้
๑7. ยกตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริต
ภายในโรงเรียนได้

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของสิทธิและหน้าที่ ของ
พลเมือง
- สิทธิของพลเมือง
- สิทธิในการศึกษา
- สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ความหมายของสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียน
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น
- การจาแนกสิทธิและหน้าที่ในโรงเรียน
- สิทธิและหน้าที่ของตนเองในโรงเรียน
- สิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
- ความรับผิดชอบของตนที่มีในโรงเรียน
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในโรงเรียน
- ความหมายของกฎ ระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน
- การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา
ของโรงเรียน
- การปฏิบัติตนในการต่อต้านทุจริต
- ตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริต
ภายในโรงเรียน

๓๖

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
สำระกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ๑. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนตน - การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนใน
เกี่ยวกับการแยกแยะ ในหมู่บ้านได้
หมู่บ้าน
ระหว่างผลประโยชน์ ๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
- การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใน
ส่วนตนและ
ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
หมู่บ้าน
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๓. บอกได้ว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่ส่วนรวม - ตัวอย่างสถานที่ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ ๔. บอกความสาคัญของสถานที่ส่วนรวมได้
- ความสาคัญของสถานที่ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์ ๕. บอกวิธีดูแลรักษาสถานที่ส่วนรวมได้
- วิธีดูแลรักษาสถานที่ส่วนรวม
ส่วนตนและ
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
3. ตระหนักและเห็น ๗. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ - การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ความสาคัญของ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ผลประโยชน์ส่วนรวม
การต่อต้านและ
๘. บอกข้อดีของการปฏิบัติในการใช้ของ
- ข้อดี ของการปฏิบัติในการใช้ของส่วนรวม
ป้องกันการทุจริต
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
ในหมู่บ้าน
๙. บอกข้อเสียของการไม่ปฏิบัติตนในการใช้ - ข้อเสีย ของการไม่ปฏิบัติตนในการใช้ของ
ของส่วนรวมในหมู่บ้าน
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
๑๐. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสองได้
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสอง
๑๑. สามารถนาระบบคิดฐานสอง ไปประยุกต์ - การนาระบบคิดฐานสองไปประยุกต์ใช้ใน
ใช้ในหมู่บ้านได้
หมู่บ้าน
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบใน
ระบบคิดฐานสิบในระดับหมู่บ้านได้
ระดับหมู่บา้ น
๑๓. บอกผลเสียของพฤติกรรมระบบคิด
- ผลเสีย ของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่
ฐานสิบที่ส่งผลในระดับหมู่บ้านได้
ส่งผลในระดับหมู่บ้าน
๑4. สามารถนาความรู้เรื่องพฤติกรรม ระบบ - การนาความรู้ เรื่อง พฤติกรรมระบบคิด
คิดฐานสิบมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ฐานสิบ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑5. บอกความหมายของการขัดกันหรือ
- ความหมายของการขัดกันหรือขัดแย้งใน
ขัดแย้งในโรงเรียนได้
โรงเรียน
๑6. แยกแยะระหว่างการขัดกันระหว่าง
- การแยกแยะระหว่างการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
ส่วนรวม

๓๗

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายต่อการทิ้ง
ขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้าน
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
เมื่อไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของหมู่บ้าน
๓. บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมู่บ้านได้
๔. บอกผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม
ในหมู่บ้านได้
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มี
ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตระดับ
หมู่บ้านได้
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริต

สำระกำรเรียนรู้
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
ต่อการทิ้งขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้าน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
เมื่อไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของหมู่บ้าน
- กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมู่บ้าน
- ผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมใน
หมู่บ้าน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตระดับ
หมู่บ้าน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทน
ต่อการทุจริต

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
๒. บอกผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่เลือกที่
๓. สามารถนาขยะไปประดิษฐ์ของเล่นได้
๔. บอกความหมายของคาว่าเลือกตั้งได้
๕. บอกขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้
๖. บอกบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้
๗. บอกความสาคัญในการทาความสะอาด
ในหมู่บ้านได้
๘. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ความสะอาดในหมู่บ้านได้
๙. บอกประโยชน์ของการทาความสะอาด
ในหมู่บ้านได้
๑๐. บอกแนวทางในการใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในหมู่บ้านได้
๑๑. บอกวิธีดูแลรักษาถนนในหมู่บ้านได้

สำระกำรเรียนรู้
- การคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
- ผลกระทบจากการทิ้งขยะไม่เลือกที่
- การนาขยะไปประดิษฐ์ของเล่น
- ความหมายของคาว่าเลือกตั้ง
- ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
- บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
- ความสาคัญในการทาความสะอาด
ในหมู่บ้าน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความสะอาด
ในหมู่บ้าน
- ประโยชน์ของการทาความสะอาด
ในหมู่บ้าน
- แนวทางในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในหมู่บ้าน
- วิธีดูแลรักษาถนนในหมู่บ้าน

๓๘

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกสิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อื่นใน
หมู่บ้านได้
๒. บอกความหมายของทางสาธารณะ และ
พื้นที่สาธารณะได้
๓. อภิปรายสิทธิที่จะได้รับในการใช้ทาง
สาธารณะและพื้นที่สาธารณะได้
๔. บอกสิทธิที่ได้รับจากประชาสัมพันธ์
หมู่บ้านได้
๕.บอกสิทธิที่ได้รับจากการใช้ไฟสาธารณะได้
๖. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในการร่วมกิจกรรมในหมู่บ้านได้
๗. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในการให้ความช่วยเหลือได้
๘. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในด้านจิตสาธารณะได้
๙. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติได้
๑๐. บอกความหมายของ กฎ กติกา และ
ระเบียบในสถานที่สาธารณะได้
๑๑. ปฏิบัติตนตาม กฎ กติกา และระเบียบ
ในสถานที่สาธารณะได้
๑๒. บอกวิธีการต่อต้านการทุจริต
ในหมู่บ้านได้
๑๓. บอกความหมายของการทุจริตได้

สำระกำรเรียนรู้
- สิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อื่นในหมู่บ้าน
- ความหมายของทางสาธารณะและ
พื้นที่สาธารณะ
- สิทธิที่จะได้รับในการใช้ทางสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะ
- สิทธิที่ได้รับจากประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน
- สิทธิที่ได้รับจากการใช้ไฟสาธารณะ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในการร่วมกิจกรรมหมู่บ้าน
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในการให้ความช่วยเหลือ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้าน
ในด้านจิตสาธารณะ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้านใน
การดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ
- ความหมายของ กฎ กติกา และ
ระเบียบในสถานที่สาธารณะ
- การปฏิบัติตนตาม กฎ กติกา
และระเบียบในสถานที่สาธารณะ
- วิธีการต่อต้านการทุจริตในหมู่บ้าน
- ความหมายของการทุจริต

๓๙

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนได้
๒. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนได้
๓.บอกข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนได้
๔. บอกข้อดี-ข้อเสีย ของผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๕. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนออก
จากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิด
ฐานสองในระดับชุมชนได้
๗. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบในระดับ
ชุมชนได้
๘. นาความรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๙. บอกผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
ที่ส่งผลในระดับชุมชนได้
๑๐. นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๑๑. บอกความหมายของจริยธรรมได้
๑๒. บอกความหมายของการทุจริตได้
๑๓. ยกตัวอย่างจริยธรรมและการทุจริตได้
๑๔. บอกการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
๑๕. บอกผลกระทบจากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้านได้

สำระกำรเรียนรู้
- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
- ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตน
- ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนรวม
- การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
ใช้ระบบคิดฐานสองในระดับชุมชน
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบในระดับชุมชน
- การนาความรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ ที่ส่งผลใน
ระดับชุมชน
- การนาความรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
- ความหมายของจริยธรรม
- ความหมายของการทุจริต
- ตัวอย่างจริยธรรมและการทุจริต
- การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
- ผลกระทบจากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้าน

๔๐

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๖. บอกวิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
๑๗. บอกความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อนได้
๑๘. ยกตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อนได้

สำระกำรเรียนรู้
- วิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกผลกระทบของการทิ้งขยะไม่เป็นที่
ในชุมชนได้
๒. ปฏิบัติตนในการทิ้งขยะให้เป็นที่ และ
คัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะได้
๓. สามารถโน้มน้าวใจให้คนในชุมชนทิ้งขยะ
ให้ถูกที่และคัดแยกขยะได้
๔.บอกข้อตกลงในการใช้สถานที่ในชุมชนได้
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในชุมชนได้

สำระกำรเรียนรู้
- ผลกระทบของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ใน
ชุมชน
- การทิ้งขยะให้เป็นที่และคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถังขยะ
- การโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน ทิ้งขยะ
ให้ถูกที่และคัดแยกขยะ
- ข้อตกลงในการใช้สถานที่ในชุมชน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทน
ต่อการทุจริตเกี่ยวกับการใช้สถานที่ใน
ชุมชน
๕. วิเคราะห์ถึงความละอายและความไม่ทน - การวิเคราะห์ถึงความละอายและ
ต่อการทุจริตในชุมชนเกี่ยวกับการละเมิด
ความไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน
ข้อตกลงในการใช้สถานที่ในชุมชน
เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงในการ
ใช้สถานที่ในชุมชน
๖.บอกพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดความละอาย - พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิดความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชนได้
และความไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
การทุจริตในทุกรูปแบบ
ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

๔๑

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. วิเคราะห์สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
๒. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๓. วิเคราะห์สถานการณ์การทิ้งขยะใน
ชุมชนที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
๔. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๕. ระบุอาชีพของคนในชุมชนได้
๖. วิเคราะห์การประกอบอาชีพในชุมชนที่
สอดคล้องกับSTRONG ได้
๗. สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
๘. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG ได้
๙. สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

สำระกำรเรียนรู้
- สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- การนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
STRONG ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
- สถานการณ์การทิ้งขยะในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- การนาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์
การทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
- อาชีพของคนในชุมชน
- การประกอบอาชีพในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ STRONG
ที่นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
- สถานการณ์การใช้พื้นที่สาธารณะ
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ STRONG
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การใช้
พื้นที่สาธารณะในชุมชนที่สอดคล้อง
กับ STRONG ที่นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

๔๒

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑.บอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนได้
๒. บอกแนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพ
สิทธิหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนได้
๓. บอกผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนในการ
เคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนได้
๔. บอกสิทธิของตนเองในการใช้ทาง
สาธารณะได้
๕. บอกหน้าที่ของตนเองในการใช้ทาง
สาธารณะได้
๖. ปฏิบัติตนในการใช้ทางสาธารณะ โดย
คานึงถึงสิทธิและหน้าที่
๗. บอกความหมายของพื้นที่สาธารณะได้
๘. บอกสิทธิของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชนได้
๙. บอกหน้าที่ของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชนได้
๑๐. ปฏิบัติตนในการใช้พื้นที่สาธารณะใน
ชุมชนโดยคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ได้
๑๑. บอกความหมายของการประชาสัมพันธ์
ชุมชนได้
๑๒. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับใน
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๓. บอกหน้าที่ของตนเองต่อ
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ ต่องาน
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
๑๕. บอกความหมายของการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชนได้
๑๖. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับในการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้
๑๗. บอกหน้าที่ของตนเองในการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชนได้
๑๘. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ในการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้ในการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน

สำระกำรเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
- แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพ
สิทธิหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
- ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนในการ
เคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน
- สิทธิของตนเองในการใช้ทาง
สาธารณะ
- หน้าที่ของตนเองในการใช้ทาง
สาธารณะ
- วิธีการปฏิบัติตนในการใช้ทาง
สาธารณะที่คานึงถึงสิทธิและหน้าที่
- ความหมายของพื้นที่สาธารณะ
- สิทธิของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชน
- การใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชน
ที่คานึงถึงสิทธิและหน้าที่
- ความหมายของการประชาสัมพันธ์
ในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองต่อการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ต่องานประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- ความหมายของการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองในการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่

๔๓

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๙. ให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม
ของชุมชน
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
ในกิจกรรมของชุมชน
๒๑. ปฏิบัติตนในการดูแล
สาธารณะสมบัติของชุมชน
๒๒. บอกถึงข้อดีของการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนได้
๒๓. บอกกฎ กติกา ระเบียบ
ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
ของตนเอง
๒๔. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลง และวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง

สำระกำรเรียนรู้
- การให้ความช่วยเหลือในกิจกรรม
ของชุมชน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
ในกิจกรรมของชุมชน
- การปฏิบัติตนในการดูแลสาธารณะ
สมบัติของชุมชน
- ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน
- กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง
และวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง
- การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลง และวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง

๔๔

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. วิเคราะห์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
๒. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม โดยใช้ระบบ
คิดฐานสอง
๓. ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตน
๔. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบในสังคมได้
๕. บอกผลของพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่
ส่งผลต่อสังคมได้
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๗. บอกข้อดี ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๘. บอกความหมายของจริยธรรมและการ
ทุจริตได้
๙. บอกรูปแบบของการทุจริตได้
๑๐. บอกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริตได้
๑๑. อธิบายความหมายของคาว่า“ขัดกัน” ได้
๑๒. บอกผลกระทบของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในสังคมได้
๑๓. บอกวิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในสังคมได้
๑๔. อธิบายความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อนได้

สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม โดยใช้ระบบ
คิดฐานสอง
- ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบในสังคม
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลในสังคม
- การเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- ข้อดี ข้อเสีย ของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- ความหมายของจริยธรรม และการทุจริต
- รูปแบบของการทุจริต
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริต
- ความหมายของคาว่า “ขัดกัน”
- ผลกระทบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- วิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน

๔๕

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๕. บอกสาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ในโรงเรียนได้
๑๖. บอกแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในโรงเรียนได้

สำระกำรเรียนรู้
- สาเหตุการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในโรงเรียน
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในโรงเรียน

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายเกี่ยวกับความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมได้
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
๓. บอกกิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิด
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตใน
สังคมได้
๔. บอกแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม

สำระกำรเรียนรู้
- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในสังคม
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริต
- กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตในสังคม

๔๖

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
๓. ปฏิบัติตนในการใช้ศาลาประชาคม
ที่สอดคล้องกับSTRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
๔. ปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุดประชาชนที่
สอดคล้องกับSTRONG:จิตพอเพียงต้านทุจริต
๕. บอกการจอดรถในที่สาธารณะที่สอดคล้อง
กับ STRONG ได้
๖. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตในเรื่อง
การจอดรถในที่สาธารณะ
๗. บอกการใช้สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
ที่สอดคล้องกับSTRONG ได้
๘. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกัน การทุจริตในเรื่อง
การใช้สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
๙. บอกการใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะที่
สอดคล้องกับSTRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริตได้
๑๐. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตในเรื่อง
การใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ

สำระกำรเรียนรู้
- STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การใช้ศาลาประชาคมที่สอดคล้อง
กับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การใช้ห้องสมุดประชาชนที่สอดคล้องกับ
STRONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การจอดรถในที่สาธารณะที่สอดคล้องกับ
STRONG
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการจอดรถในที่สาธารณะ
- การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา)
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการใช้สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า, ประปา)
- การใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG :จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตในเรื่องการใช้รถ

๔๗

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกแนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้
๒. อธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้
๓. บอกความหมายของคาว่าสิทธิได้
๔. บอกสิทธิที่ได้รับในสังคมได้
๕. บอกหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและ
ประเทศชาติได้
๖. ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติ

สำระกำรเรียนรู้
- แนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ความหมายของคาว่า สิทธิ
- สิทธิที่ได้รับในสังคม
- หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
- การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
๗. บอกความหมาย และการปฏิบัติตนเป็น
- ความหมาย และการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีได้
พลเมืองดี
๘. ปฏิบัติตนตามกฎ กติการะเบียบ ข้อตกลง - การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ
วัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติได้
ข้อตกลงวัฒนธรรมในสังคมและประเทศชาติ
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
- ความตระหนักและความสาคัญของ
ต่อต้าน การทุจริตในสังคมและประเทศชาติ การต่อต้าน การทุจริตในสังคมและ
ประเทศชาติ
๑๐. บอกความหมายของคาว่าเสรีภาพได้
- ความหมายของคาว่า เสรีภาพ
๑๑. บอกเสรีภาพของปวงชนชาวไทยได้
- เสรีภาพของปวงชนชาวไทย

๔๘

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใ ห้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑.อธิบายความหมายของประโยชน์ส่วนตนได้
๒.อธิบายความหมายของประโยชน์ส่วนรวมได้
๓. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๔. แยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๕. ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
๖. ตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตน
๗. บอกความหมายของจริยธรรมได้
๘. บอกความหมายของการทุจริตได้
๙. บอกความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและ
การทุจริตได้
๑๐.บอกการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตน
และการกระทาที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑๑. อธิบายความหมายของคาว่า
“ขัดแย้งกัน”ได้
๑๒. บอกผลกระทบจากการขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๑๓. บอกวิธีการแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
๑๔. อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้
๑๕. ยกตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนได้

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของประโยชน์ส่วนตน
- ความหมายของประโยชน์ส่วนรวม
- การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- การตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
- การตระหนักถึงผลประโยชน์สาธารณะ
ก่อนผลประโยชน์ส่วนตน
- ความหมายของจริยธรรม
- ความหมายของการทุจริต
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
และการทุจริต
- การกระทาที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตนและ
การกระทาที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความหมายของคาว่า “ขัดแย้งกัน”
- ผลกระทบจากการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- วิธีการแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน

๔๙

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๖. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๗. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๘. ยกตัวอย่างรูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้

สำระกำรเรียนรู้
- วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ตัวอย่างรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทน
ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๓. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๔. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๕. คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๗. บอกกฎ ระเบียบ ในการสอบได้
๘. บอกการกระทาที่ไม่เหมาะสมในขณะทา
การสอบได้
๙. บอกผลเสียของการทุจริตในการสอบได้
๑๐. บอกลักษณะของการแต่งกายที่เหมาะสม
ถูกต้องตามกาลเทศะได้
๑๑. บอกลักษณะของการแต่งกายที่ถูกต้อง
ตามระเบียบของสถานศึกษาได้
๑๒. บอกความสาคัญของกิจกรรมนักเรียนได้
๑๓.อธิบายความหมายของกิจกรรมนักเรียนได้
๑๔. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ทุจริตต่อ
กิจกรรมที่ทาได้
๑๕. ระบุประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียนได้
๑๖. บอกความหมายคาว่ามารยาทในสังคมได้
๑๗. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคมได้

สำระกำรเรียนรู้
- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย และ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
- การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง ที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
- กฎ ระเบียบ ในการสอบ
- การกระทาที่ไม่เหมาะสมในขณะทา
การสอบ
- ผลเสียของการทุจริตในการสอบ
- ลักษณะของการแต่งกายที่เหมาะสม
ถูกต้องตามกาลเทศะ
- ลักษณะของการแต่งกายที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของสถานศึกษา
- ความสาคัญของกิจกรรมนักเรียน
- ความหมายของกิจกรรมนักเรียน
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและไม่ทุจริตต่อ
กิจกรรมที่ทา
- ประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน
- ความหมายคาว่ามารยาทในสังคม
- การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในสังคม

๕๐

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. แสดงบทบาทสมมติการสร้างจิตสานึก
ความพอเพียงต้านทุจริตได้
๒. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
๔. บอกความหมายของการทุจริตได้
๕.บอกลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้ใน
เรื่องการทุจริตได้
๖. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๗. บอกผลเสียของการทุจริตได้
๘. บอกการกระทาที่เป็นการต่อต้าน
การทุจริตได้
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๑๐. ยกตัวอย่างบุคคลที่ดารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียงได้
๑๑.ปฏิบัติตนโดยดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงได้
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑๓. เขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับ
ความเอื้ออาทร

สำระกำรเรียนรู้
- การแสดงบทบาทสมมติการสร้างจิตสานึก
ความพอเพียงต้านทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- ความหมายของการทุจริต
- ลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้
ในเรื่องการทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- ผลเสียของการทุจริต
- การกระทาที่เป็นการต่อต้านการทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- บุคคลที่ดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
- การปฏิบัติตนโดยดารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การเขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับ
ความเอื้ออาทร

๕๑

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. บอกแนวปฏิบัติในการเคารพ สิทธิหน้าที่
ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติได้
๒. อธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพ สิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติได้
๓. บอกความหมายของ ระเบียบกฎ กติกา
กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้
๔. แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ได้
๕. บอกผลดีของการมีความรับผิดชอบและ
บอกผลเสียจากการขาดความรับผิดชอบได้
๖. บอกความหมายของการเป็นพลเมืองดีได้
๗. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมือง
ที่ดีได้
๘. บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้

สำระกำรเรียนรู้
- แนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิหน้าที่ต่อ
ตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ
- ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิ หน้าที่
ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อประเทศชาติ
- ความหมายของ ระเบียบ กฎ กติกา
กฎหมาย ขององค์กร หรือ หน่วยงานต่าง ๆ
- การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ กฎ
กติกา กฎหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ
- ผลดี ของการมีความรับผิดชอบและผลเสีย
จากการขาดความรับผิดชอบ
- ความหมายของการเป็นพลเมืองดี
- ตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
- ผลเสีย ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตน
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี

๕๒

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายทฤษฎี ความหมายของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้
๒. บอกสาเหตุของการทุจริตในชุมชนได้
๓. บอกสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาการ
ทุจริตในกรณีศึกษาได้
๔. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตใน
ชุมชนได้
๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
๖. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระบบคิด
ฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
๗. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๘. การแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต
๙. บอกปัญหาการทุจริตในชุมชนของตนได้
๑๐. ระบุแนวทางการป้องกันการทุจริตใน
ชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม
๑๑. วิเคราะห์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับการทุจริต
๑๒. ระบุแนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตที่
เกิดจากการไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๓. บอกความหมายของคาว่าการขัดกันได้
๑๔. บอกรูปแบบของการขัดกันได้

สำระกำรเรียนรู้
- ทฤษฎี ความหมายของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน
- สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหา
การทุจริตจากกรณีศึกษา
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในชุมชน
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
- การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระบบ
คิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- การแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
จริยธรรมกับการทุจริต
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของตน
- แนวทางการป้องกันการทุจริตในชุมชน
โดยยึดหลักจริยธรรม
- การวิเคราะห์การขัดกันของประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมกับการทุจริต
- แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดจาก
การไม่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความหมายของคาว่า การขัดกัน
- รูปแบบของการขัดกัน

๕๓

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๕. บอกสาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในสังคมได้
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนใน
สังคมได้
๑๗. บอกแนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคม

สำระกำรเรียนรู้
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
สังคม
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสังคม

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษทางสังคม
ในระดับชุมชน
๔. บอกบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อ
ชุมชน
๕. เสนอแนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน

สำระกำรเรียนรู้
- รูปแบบ/ลักษณะความละอายและความไม่
ทนต่อการทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษ ทางสังคม
ในระดับชุมชน
- บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อ
ชุมชน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่
ทนต่อการทุจริตในชุมชน

๕๔

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายของความพอเพียง
ความซื่อสัตย์และความดี
๒. สรุปองค์ความรู้เชื่อมโยงพฤติกรรมใน
ชีวิตประจาวันกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามหลักความ
พอเพียง
๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตสานึกในการไม่
คดโกงผู้อื่น
๕. รู้และเข้าใจความหมายของคาว่า
ความโปร่งใส
๖. การแยกแยะผลกระทบจากพฤติกรรม
ความไม่โปร่งใส
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสานึกในการไม่คดโกง
ผู้อื่น
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
๙. อธิบายความหมาย “ตื่นรู้” ได้
๑๐. คิดวิเคราะห์ แยกแยะการกระทาที่มี
การตื่นรู้
๑๑.อธิบายความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจได้
๑๒. อธิบายความหมายของความซื่อสัตย์ได้
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของบุคคล
ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
๑๔. สามารถสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐาน
ความคิดของปัจเจกบุคคลได้
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”
เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงานได้
๑๖. บอกความหมายของความเอื้ออาทรได้
๑๗. ยกตัวอย่างของความเอื้ออาทรได้

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของความพอเพียงความ
ซื่อสัตย์และความดี
- พฤติกรรมในชีวิตประจาวันกับหลัก
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
- การปฏิบัติตนตามหลักความพอเพียง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตสานึก
- ความหมายคาว่า ความโปร่งใส
- การแยกแยะผลกระทบจากพฤติกรรม
ความไม่โปร่งใส
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสานึก
ในการไม่คดโกงผู้อื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
- ความหมาย ตื่นรู้
- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การกระทาที่มี
การตื่นรู้
- ความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจ
- ความหมายของความซื่อสัตย์
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรมของ
บุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- การสร้างฐานความคิดจิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐาน
ความคิดของปัจเจกบุคคล
- การประยุกต์หลักบูรณาการ “STRONG”
เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรม
หน่วยงาน
- ความหมายของความเอื้ออาทร
- ตัวอย่างของความเอื้ออาทร

๕๕

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายของพลเมืองศึกษา
๒. อธิบายความแตกต่างระหว่างความเป็น
ราษฎรและความเป็นพลเมือง
๓. อธิบายคุณลักษณะของพลเมือง
๔. บอกแนวทางการสร้างสานึก ความเป็น
เมืองต่อสังคม

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายของพลเมืองศึกษา
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น
ราษฎรและความเป็นพลเมือง
- คุณลักษณะของพลเมือง
- แนวทางการสร้างสานึก
ความเป็นเมืองต่อสังคม

๕๖

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใ ห้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการทุจริต
และทิศทางการป้องกันการทุจริตในสังคม
๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ผลประโยชน์
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ในระดับอาเซียน
๔. การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจากระบบ
การคิดฐานสิบในอาชีพต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ประเทศและอาเซียน
๕. ระบุรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. คิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชนและสังคม
๗. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมต่อประเทศและอาเซียน
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้น
ภายในระดับประเทศและจริยธรรมที่ใช้ในการ
ป้องกันการทุจริตในระดับประเทศ
๙. เห็นความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการาทุจริต
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
๑๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ

สำระกำรเรียนรู้
- สาเหตุของการทุจริตและทิศทาง
การป้องกันการทุจริตในสังคม
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศในระดับอาเซียน
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิดจากระบบ
การคิดฐานสิบในอาชีพต่างๆที่ส่งผลต่อ
ประเทศและอาเซียน
- รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การคิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในชุมชนและสังคม
- การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมต่อประเทศและอาเซียน
- การทุจริตที่เกิดขึ้นระดับประเทศและ
จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตใน
ระดับประเทศ
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนระดับประเทศ
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับประเทศ

๕๗

ผลกำรเรียนรู้

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑๒. หาแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในระดับประเทศ

สำระกำรเรียนรู้
- แนวทางการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในระดับประเทศ

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญของความ
ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษทางสังคม
๔. คิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการลงโทษทาง
สังคมในระดับประเทศ
๕. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ลงโทษทางสังคมในระดับประเทศ
๖. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริตจากการศึกษากรณี
ตัวอย่าง การทุจริตในกลุ่มประเทศอาเซียน
๗. การวิเคราะห์ผลเสียจากการทุจริตจาก
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน
๘. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการทุจริตในระดับกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต
- การสร้างตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
- การลงโทษทางสังคม
- การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการลงโทษ
ทางสังคมในระดับประเทศ
- การสร้างความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการลงโทษทางสังคม
- ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต
จากการศึกษากรณีตัวอย่างการทุจริตใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการทุจริตจาก
กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความละอายและความ
ไม่ทนต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน
- การสร้างตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริตใน
ระดับกลุ่มประเทศอาเซียน

๕๘

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น อุปกรณ์
และเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การประกอบอาชีพตามหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการประกอบอาชีพโดยใช้
วัสดุท้องถิ่นตามหลัก STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำระกำรเรียนรู้
- การประกอบอาชีพตามหลัก STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตเกี่ยวกับ
๑) การทาน้ายาล้างจาน
๒) การนวดแผนโบราณ
๓) การซ่อมรถจักรยาน
๔) การทาปุ๋ยชีวภาพ
๕) การให้บริการ Home Stay
- ความสาคัญของการประกอบอาชีพโดยใช้
วัสดุท้องถิ่นตามหลักSTRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายองค์ประกอบของการศึกษาความ
เป็นพลเมืองได้

สำระกำรเรียนรู้
- องค์ประกอบของการศึกษาความเป็น
พลเมือง เกี่ยวกับ
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม
๒) ความเกี่ยวพันชุมชน
๓) ความสามารถในการอ่าน การเขียน
๒. บอกความหมายของคาว่าการเป็นพลเมือง - ความหมายของคาว่า การเป็นพลเมืองดี
ดีได้
๓. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี ได้แก่
ของการเป็นพลเมืองดีได้
๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบระดับบุคคล
๒) การมีส่วนร่วม
๓) ความยุติธรรม
๔. บอกความหมายของคาว่าสร้างสานึก
- ความหมายของคาว่าสร้างสานึก
พลเมืองต่อประเทศ
พลเมืองต่อประเทศ
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีต่อการสร้างสานึก
- พฤติกรรมที่มีต่อการสร้างสานึกพลเมือง
พลเมืองต่อประเทศ
ต่อประเทศ
๖. เห็นความสาคัญของการสร้างสานึก
- ความสาคัญของการสร้างสานึกพลเมืองที่
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศ
มีความรับผิดชอบต่อประเทศ

๕๙

ผลกำรเรียนรู้และสำระกำรเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓
การจั ดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผู้ เรี ย นบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้ ส อน จะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใ ห้แก่ผู้เรียนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. การวิเคราะห์สถานการณ์การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ยกตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลประโยชน์ส่วน
ตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้
ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ในสังคมโลก
๔. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๕. การแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิด
ระบบคิดฐานสิบในสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศและสังคมโลก
๖. รู้และเข้าใจการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ
จริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่
เกิดขึ้นในโลก
๗. การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำระกำรเรียนรู้
- การวิเคราะห์สถานการณ์การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้ระบบคิดฐาน
สองที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในสังคมโลก
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- การแยกแยะการทุจริตที่เกิดจากการคิด
ระบบคิดฐานสิบในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อประเทศและสังคมโลก
- การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและจริยธรรมที่
ใช้ในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนและ
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

๖๐

หน่วยที่ 2 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทน
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ละอายและไม่ทนต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษทางสังคม
ในระดับโลก
๓. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริต
๔. วิเคราะห์ถึงผลเสียจากการศึกษากรณี
ตัวอย่างของความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
๕. ตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและป้องกันการทุจริตของประเทศ
ต่าง ๆ ในระดับโลก

สำระกำรเรียนรู้
- ลักษณะความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต
- การลงโทษทางสังคมในระดับโลก
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
- การวิเคราะห์ผลเสียจากการศึกษา กรณี
ตัวอย่างของความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
- ความสาคัญของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตจากกรณีศึกษากรณีตัวอย่างของ
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ของประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก

หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
ผลกำรเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
2. ปฏิบัติตนเป็น
ผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายความหมายและหลักการของ
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๒. สรุปองค์ความรู้ หลักการของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต เชื่อมโยงการ
ดาเนินการกับบริษัทสร้างการดี
๓. อธิบายความหมายและหลักการ
ของบริษัทสร้างการดี
๔. สามารถจัดตั้งบริษัทสร้างการดีได้
๕. สามารถดาเนินการบริษัทสร้างการดี
โดยประยุกต์ใช้หลักการของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

สำระกำรเรียนรู้
- ความหมายและหลักการของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- หลักการของ STRONG :จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตเชื่อมโยงการดาเนินการกับบริษัท
สร้างการดี
- ความหมายและหลักการของบริษัทสร้าง
การดี
- การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
- การดาเนินการบริษัทสร้างการดีโดย
ประยุกต์ใช้หลักการของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต

๖๑

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ผลกำรเรียนรู้
๑.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของ
การต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
๒. วิเคราะห์ความเป็นพลเมือง
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้
ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรม
เพื่อสร้างสานึกพลเมืองต่อสังคมโลก

สำระกำรเรียนรู้
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง
การปกครอง
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมืองด้านคุณค่า
ค่านิยม ความรู้ความเข้าใจและทักษะและ
พฤติกรรม
- การสร้างสานึกพลเมืองต่อสังคมโลก

๖๒

ภาคผนวก

๖๓

ประกำศโรงเรียน................................................
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ Anti-Corruption Education
ในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
----------------------------------------------------------ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่ อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ ในการ กล่อม
เกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีคาสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐
ลงวัน ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสู ตร หรือชุดการเรียนรู้และ
สื่ อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อดาเนินการจัดทาหลัก สูตรหรือชุดการเรียนรู้และ
สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา
ใน
ทุกระดับชั้นเรียนทั้งในส่วนของการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงสถาบั นการศึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุ มกลุ่ มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งระบบ
รวมทั้งบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคประชาชน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกในการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้านทุจริต และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ ไม่ทนต่อ
การทุจริต
โรงเรียน.................................... จึงได้จัดทาหลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption
Education ในสถานศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ขึ้ น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ตรวจสอบผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีคุณค่า
ต่อสังคม จึงเห็นสมควรแล้วว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น จึงอนุญาตให้ใช้หลักสูตรได้
ทั้งนี้หลักสูตรโรงเรียนได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อวันที่............
เดือน ........................ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ใช้ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education
ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

ลงชื่อ........................................
(
)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................................

พ.ศ. ๒๕๖๒
ลงชื่อ........................................
(
)
ผู้อานวยการโรงเรียน...........................

๖๔

คาสั่งโรงเรียน..................................................
ที่ ............../...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(Anti - Corruption Education)
*************************************
ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๘๕๕-๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน
๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต สาหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไป
พิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกใน
การแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ
การทุจริต อันเป็นการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว โรงเรียน.................................จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ระดับสถานศึกษา เพื่อนา
หลักสูตรไปจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. ..........................................
๒. ..........................................
๓. ..........................................

ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ

คณะทางานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับปฐมวัย
๑. .......................................... ครูชานาญการพิเศษ
๒. .......................................... ครูชานาญการ
๓. .......................................... ครูธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

๖๕

คณะทางานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น
๑. .......................................... ครูชานาญการพิเศษ
๒. .......................................... ครูชานาญการ
๓. .......................................... ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

คณะทางานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย
๑. .......................................... ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. .......................................... ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. .......................................... ครูชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
คณะทางานหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. .......................................... ครูชานาญการพิเศษ
๒. .......................................... ครูชานาญการ
๓. .......................................... ครูชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

โดยคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒. กาหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทาหลักสูตร
๓. พิจารณาจัดทาเนื้อหาหลักสูตร โดยกาหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
จุดประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระ จัดระเบียบ/ลาดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้ง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตรหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้
มี เ นื้ อ หาที่ ค รอบคลุ ม และสมบู ร ณ์ พร้ อ มทั้ ง น าเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ ทั้ ง นี้ ให้
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๕. กาหนดแผนหรือแนวทางการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ๒๕๖๒

(...............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.................................

