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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------------------๑. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่า ง ๆ ทั่วโลกรวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของ
รัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ ที่เห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาที่นาไปสู่ความยากจน และเป็น
อุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สาหรับ ประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันทั่วไปว่าปัญหาเรื่อง
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสาคัญลาดับต้น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ปัญหา
ดังกล่าวเกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก และ พบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทย
มาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว
สาเหตุของปัญหาที่พบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ สมัยดั้งเดิม
ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้างมาก ฉะนั้น พฤติกรรมการปฏิบัติ ของข้าราชการจึงไม่
สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็นข้าราชการสมัยใหม่ การฉ้อราษฎร์บังหลวง ของข้าราชการด้วยความไม่
รู้หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรากฏอยู่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ การทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการอยู่ที่
ตัวข้าราชการ ปัญหาที่เกิดจากความคิด ความไม่มีประสิทธิภาพ ของตัวระบบ และปัญหาของตัวข้าราชการไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทางาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวข้าราชการ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นสาเหตุที่สาคัญที่สุด ประการหนึ่งของการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ
อันนาไปสู่การสูญเสียเงินรายได้ของรัฐบาล ความไม่เสมอภาคในการให้บริการของข้าราชการแก่ผู้มาติดต่อ
ประชาชนผู้เสียภาษีไม่ได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว และ
เป็นธรรมแก่ประชาชน ตามแนวทางการพัฒนา การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน
ของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชน พร้อมทั้งสร้างพลัง
การขับเคลื่อนค่านิยม ต่อต้านการทุจริต ให้ดาเนินการโดย
๑. ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ภาครัฐดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มุ่งสร้างจิตสานึกใน
การรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งให้ กับ ทุกกลุ่ มในสั งคม ผ่ านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่ อมวลชน และ
เครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์ สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึง
ภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต ของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการใน
การลงโทษผู้กระทาผิด หรือผู้กระทาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๒. การป้องกันการทุจริต ภาครัฐได้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้มีระบบที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภ าพต่อการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง การจัดซื้อ จัดจ้างและการ
ท าสั ญ ญาอื่ น ๆ ที่ ภ าคเอกชนท าสั ญ ญากั บ รั ฐ ให้ มี ก ฎหมายห้ า มมิ ใ ห้ น างบประมาณแผ่ น ดิ น ไปใช้
ประชาสัมพันธ์ตนเองในเชิงหาเสียง
๒) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การคุ้มครองพยานในคดีทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบกลไกการทุจริตและวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต
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๓) เร่งรัดหน่วยงานภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
๔) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติก ารต่อต้านการทุจริต ให้สามารถเป็น
หน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบที่บูรณาการ
การทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็น
ห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และเมื่อวันที่
๓๐ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติเห็ นชอบยุ ทธศาสตร์ว่ าด้ว ย การป้องกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ์ ที่กาหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance and Clean Thailand) กาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้ าง
วั ฒ นธรรมการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห าร จั ด การทุ ก ภาคส่ ว น และปฏิ รู ป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากลผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน
ได้แก่ ๑) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒) ยกระดับ เจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๓) สกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ๔) พัฒนาระบบ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๕) ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และ ๖) ยกระดับ ดัชนีการรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว จึงได้มีคาสั่งที่ ๔๓/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (Anti - Corruption Education)เพื่อ
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และ สื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต นาไปใช้ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนให้ กั บ ผู้ เ รี ย น นั ก เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น ทั้ ง ในส่ ว นของการศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัด การศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จึงได้จัดทารายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการ
ทุจริต” ประกอบด้วยเนื้อหา ๔ หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
และ ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทั้ง ๔ หน่วยนี้ จะจัดทาเป็นผลการเรียนรู้และสาระการ
เรียนรู้ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อให้ครูผู้สอนนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและป้องกัน การทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองที่
ซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
มีค่าคะแนนสูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริห ารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร ต้ านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education)
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti –
Corruption Education) ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อให้ครูสามารถนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ไปใช้ในการ
จั ดการเรี ย นรู้ ให้ กับ ผู้ เรี ยนตั้งแต่ระดับ ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งเป็นการปลู กฝั งคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน
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๓. เป้าหมายในการจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
๓.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education)
๓.๒ ผู้บริหารทุกคนสามารถนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education) ในสถานศึกษาได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๓.๓ ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคนนาหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา
(Anti – Corruption Education) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้แก่ผู้เรียน
๔. เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti – Corruption Education) รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม “การป้ อ งกั น การ
ทุจ ริ ต ” ประกอบด้ว ย ๔ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ได้แก่ ๑) การคิดแยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง ต้านทุจริต ๔)
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมที่สถานศึกษาจัดให้กับผู้เรียนเพื่อปลูกฝังและ ป้องกันการทุจริตไม่ให้
เกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกฝังผู้เรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ มีสมรรถนะที่สาคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นสิ่งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ในหลักสูตรต้ าน
ทุจริตศึกษา ได้แก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม
การคิ ด แยกแยะ การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวมในชุ ม ชน สั ง คม
ประเทศชาติและโลก ความแตกต่ างระหว่ างจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน รูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ความหมาย
ของความละอาย ความไม่ทนต่อการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและ ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมา
ประยุกต์เป็นหลักในการทางาน การดารงชีวิต การพัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึง การป้องกันการทุจริต
อย่างยั่งยืน ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ แม้ว่าจะแตกต่างกัน ตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความ
พอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้ง ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ความ
พอเพียงจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทา การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้
T (Transparent) : ความโปร่ ง ใส หมายถึ ง ผู้ เ รี ย นต้ อ งปฏิ บั ติ ง านบนฐานของ ความโปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย ความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้
ความเข้าใจและปลุกให้ตื่นรู้
R (Realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ ถึงรากเหง้าของปัญหา
และภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็ น
สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริย าเฝ้าระวังและ ไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริต ที่เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและ
ส่วนรวม
O (Onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้เรียนมุ่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและ ส่วนรวมให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใส ความพอเพียงและร่วมสร้าง วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น
อย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว
N (Knowledge) : ความรู้ หมายถึง ผู้ เรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ ไ ปใช้
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่ างถ่องแท้ ในเรื่องสถานการณ์การทุจริต ผลกระทบ ที่มีต่อตนเองและ
ส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่มีความสาคัญ
ยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอาย ไม่กล้าทาทุจริต และความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการ
ทุจริตเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง ผู้เรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้าใจ ต่อกัน บน
ฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ ๔ พลเมืองกับความรั บผิดชอบต่อ สังคม ผู้ เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ หน้ าที่ของ
พลเมือง ความรับผิดชอบของพลเมือง ต่อตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลก การเคารพสิทธิหน้ าที่
ของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในการ
ป้องกันการทุจริต
๕. สาระและผลการเรียนรู้
สาระที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการเรียนรู้
๑.๑ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ย วกับการแยกแยะระหว่ า งผลประโยชน์ส่ ว นตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑.๒ สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
สาระที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการเรียนรู้
๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
๒.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
๒.๓ ตระหนักและมีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
สาระที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ผลการเรียนรู้
๓.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓.๒ ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๓.๓ ตระหนั กและเห็ น ความสาคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการต่อต้ า น การทุจริตทุก
รูปแบบ
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สาระที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการเรียนรู้
๔.๑ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๒ ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๔.๓ ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต
๖. คุณภาพผู้เรียน
จบระดับชั้นปฐมวัย
รู้และเข้าใจ ความหมายของของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ความโปร่งใส ความ
ตื่นรู้ มุ่งไปข้างหน้า ความเอื้ออาทร ความพอเพียง การแบ่งปัน ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
รู้และเข้าใจ การแบ่งปัน การจัดเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวมให้เป็นระเบียบ
การเข้าแถว การแต่งกายด้วยตนเอง การรับประทาน การใช้น้าอย่ างประหยัดขณะแปรงฟัน
การใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี การใช้กระดาษอย่างประหยัด รู้จักการทิ้งขยะให้ถูกประเภทและถูกที่
แยกแยะวิธีการใช้ และการเก็บของเล่น ระหว่างของใช้ส่วนตนและส่วนรวม
ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบ่ งปัน การเก็บของเล่นที่เป็นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม ให้เป็น
ระเบียบ เข้าแถวโดยไม่แซงคิวผู้อื่น แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ์
ปฏิบัติตนในการใช้น้าอย่างประหยัดขณะแปรงฟัน ใช้ห้องน้าอย่ างถูกวิธี ใช้กระดาษ ๒ หน้า
รับประทานอาหารให้หมดจาน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่ าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้ และ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
เกิดความละอายและความไม่ทนในการนาของเล่ นของผู้ อื่นมาเป็นของตน โดยไม่ได้รับ
อนุญาตและไม่เก็บของเล่นของใช้ส่วนตนและส่วนรวม การรับประทานอาหารไม่หมดจาน เข้า
แถว โดยแซงคิวผู้อื่น การแต่งกายไม่ถูกต้องตามกาลเทศะ ไม่ประหยัดน้าขณะแปรงฟัน ใช้
ห้องน้าไม่ถูกวิธี ใช้กระดาษอย่างไม่ประหยัด รวมทั้งไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่น
ตระหนักและเห็นความสาคัญของความมีวินัยในการเล่นของเล่น การใช้ของใช้ ส่วนตนและ
ส่วนรวม การรักษาความสะอาดของห้ องเรียน และมีความรับผิ ดชอบในการทางาน ที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
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จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รู้ และเข้ าใจความหมายของใช้ส่ ว นตนและของใช้ส่ ว นรวม สถานที่ส่ ว นตนและ สถานที่
ส่วนรวม ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
รู้ แ ละเข้ า ใจความหมายของความละอายและความไม่ ท นต่ อ การทุ จริ ต STRONG : จิ ต
พอเพียงต้านทุจริต และความรับผิดชอบ
จาแนกของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม สถานที่ส่วนตนและสถานที่ส่วนรวม ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกได้ว่ า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ ไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม มาใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจาวัน
ปฏิบัติตนในการเข้าแถว การทาเวรภายในห้องเรียน การเลือกหัวหน้ าห้อง การทาความ
สะอาดห้องเรียน การวางรองเท้า การประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุอย่างเหมาะสมและถูกต้อง
ปฏิบัติตนในการต่อต้านการทุจริต โดยมีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ในการเข้า
แถว การทาเวรภายในห้องเรียน การเลือกหัวหน้าห้อง การทาความสะอาดห้องเรียน การวาง
รองเท้า
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการไม่ทุจริตในการเข้าแถว การทาเวรภายใน ห้องเรียน
การเลือกหัวหน้าห้อง
เห็นความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในห้องเรียนและ ในบ้าน
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
รู้และเข้าใจกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน และเป็นผู้มีความรับผิดชอบในโรงเรียน
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของใช้ส่วนตนและ ของใช้
ส่วนรวม สถานที่ส่วนตนและสถานที่ส่วนรวมภายในโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่ า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ ไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในโรงเรียนและในชีวิตประจาวัน
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเกี่ยวกับ การใช้น้า
– ไฟฟ้า การทิ้งขยะ การรับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียน
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
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รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันหรือขัดแย้งกันภายในห้องเรียนและโรงเรียน
รู้และเข้าใจกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม สิทธิ หน้ าที่ และการใช้สถานที่ ส่วนตน
และส่วนรวมภายในหมู่บ้าน
ปฏิบั ติตนตามกฎ กติก า ระเบียบ ข้อตกลง วัฒ นธรรม และการใช้ส ถานที่ส่ ว นตน และ
ส่วนรวมภายในหมู่บ้าน
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามสิทธิ หน้าที่ที่ได้รับในหมู่บ้าน
ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน การทาความสะอาด
หมู่บ้าน การใช้ถนน การทิ้งขยะ การใช้ทางสาธารณะ การใช้พื้นที่สาธารณะ การประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน และการใช้ไฟสาธารณะในหมู่บ้าน
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่ า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือ ไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในหมู่บ้านและในชีวิตประจาวัน
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการเลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้าน
การทาความสะอาดภายในหมู่บ้าน การใช้ถนน และการทิ้งขยะในหมู่บ้าน
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
รู้และเข้าใจความหมายของจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน
รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับชุมชน
แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแก้ไขผลกระทบจากการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
ปฏิ บั ติ ต ามระบบคิ ด ฐานสองโดยบอกได้ ว่ า สิ่ ง ใดถู ก หรื อ ผิ ด ใช่ ห รื อ ไม่ ใ ช่ ได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในชุมชนและในชีวิตประจาวัน
ปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
ปฏิบั ติตนเป็ น ผู้ ล ะอายและไม่ทนต่ อการทุจริ ต ในการทิ้งขยะไม่ เป็น ที่ และ การละเมิ ด
ข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในชุมชน
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการต่อต้านการทุจริต
เห็นผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมใน
ชุมชน
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต

8
จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
รู้ และเข้ าใจผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม สาเหตุและรูปแบบ การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในโรงเรียน
รู้และเข้าใจรูปแบบของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริต ในสังคม
ปัจจุบัน
ปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง วัฒนธรรม ในการใช้รถใช้ถนน ในที่
สาธารณะ การใช้ห้องสมุดประชาชน การจอดรถในที่สาธารณะ การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้ า,
ประปา) และการใช้ศาลาประชาคม
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่ า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในสังคม และในชีวิตประจาวัน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในการจอดรถไม่เป็นที่ การตั้ง แผงขาย
ของบนทางเท้า การเสียภาษี การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใช้ สิทธิ์
เลือกตั้ง
ตระหนักและเห็นความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตและเห็นความสาคัญของ การปฏิบัติตน
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและ มีจิตสาธารณะในการ
ป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รู้และเข้าใจความหมายของคาว่า พลเมือง ประชาชน ประชากร ราษฎร และ การขัดกัน
รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์
ส่วนรวมระดับประเทศ
รู้และเข้าใจสาเหตุและรูป แบบของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ความแตกต่าง ระหว่าง
จริยธรรมและการทุจริต
ปฏิบัติตนตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายการรักษาความสะอาด
ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกได้ว่ า สิ่งใดถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ ได้หรือไม่ได้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ปฏิ บั ติกิจ กรรมที่ส่ งผลให้ เ กิด ความละอายและความไม่ท นต่ อ การทุจ ริต ในการใช้ พื้น ที่
สาธารณะ การอนุรักษ์แหล่งน้า การเสียภาษี การเลือกตั้ง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เห็นความสาคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
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รู้และเข้าใจความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันของประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และพลเมือง
รู้และเข้าใจคุณลักษณะของพลเมืองในด้านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน การ
ยอมรับความแตกต่างของความเป็นพลเมือง การเคารพสิทธิผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม ระบบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีด้ านอิสรภาพ การพึ่งพาตนเอง ความเท่าเทียมกัน การยอมรับ
ความแตกต่ างของความเป็ น พลเมือ ง การเคารพสิ ทธิผู้ อื่น การรับผิ ดชอบต่อสั งคม ระบบ
ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโ ดยบอกได้ว่ า สิ่ งใดถูกหรือผิ ด ใช่ห รือไม่ใช่ ได้ห รือไม่ ไ ด้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและประเทศชาติ
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความพอเพียง ความโปร่งใส ความตื่นรู้ การมุ่งไปข้างหน้า ความรู้ ความ
เอื้ออาทรบนพื้นฐานการไม่ทุจริต
เห็นความสาคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
รู้และเข้าใจความหมายของสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่มีในโรงเรียน
รู้และเข้าใจผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ใน
ระดับอาเซียน
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกา ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม
ประกอบอาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตามหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตในการ ทา
น้ายาล้างจาน การนวดแผนโบราณ การซ่อมรถจักรยาน การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรมต่อชุมชน สังคม และ
สานึกในการเป็นพลเมืองดีต่อประเทศ
ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ ล ะอายและไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ในการใช้ น้ า ไฟฟ้ า การทิ้ ง ขยะ การ
รับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียนในโรงเรียน
น าระบบคิดฐานสองมาปฏิบัติโ ดยบอกได้ว่า สิ่ งใดถูกหรือผิ ด ใช่ห รือไม่ใช่ ได้ห รือไม่ ไ ด้
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการเป็นพลเมืองดีในการต่อต้านและป้องกัน การทุจริตที่จะ
ส่งผลเสียต่อส่วนรวมในระดับอาเซียน
เห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
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รู้และเข้าใจการขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผล ต่อ
ประเทศในระดับสังคมโลก
รู้และเข้าใจใช้จริยธรรมในการแก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
รู้และเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตในประเทศและโลก
ดาเนินงานบริษัทสร้างการดีโดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
มีเจตคติที่ดีและเห็นความสาคัญในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศและโลก ในการ
ต่อต้านการทุจริต
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับ ความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะในการป้องกันการทุจริต
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของ ของใช้
- ความหมายของ ของใช้ส่วนตน
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
และของใช้ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์
๒. จาแนกของใช้ส่วนตนและ
- การจาแนกของใช้ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์
ของใช้ส่วนรวมได้
ของใช้ส่วนรวม
ส่วนรวม
๓. ปฏิบัติตนในการใช้ของใช้ส่วนตน - การปฏิบัติตนในการใช้ของใช้
๒. สามารถคิดแยกแยะ
และของใช้ส่วนรวมได้ถูกต้อง
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ถูกต้อง
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ๔. ปฏิบัติตนในการเล่นของเล่น
- การปฏิบัติตนในการเล่นของเล่น
๓. ตระหนักและเห็น
ส่วนตนและของเล่นส่วนรวมได้
ส่วนตนและของเล่นส่วนรวม
ความสาคัญในการแยกแยะ ถูกต้อง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ๕. ปฏิบัติตนในการรับประทาน
- การปฏิบัติตนในการรับประทาน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
อาหารได้อย่างถูกต้อง
อาหาร
๖. บอกวิธีการปฏิบัติตนได้เหมาะสม - การปฏิบัติตนได้เหมาะสม
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็นแถว
ในขณะเข้าแถวหรือเดินเป็นแถว
๗. แยกแยะผลดี และผลเสียของ
- ผลดี และผลเสีย ของการเก็บ
การเก็บของและไม่เก็บของที่มีต่อ
ของและไม่เก็บของที่มีต่อตนเอง
ตนเองและผู้อื่น
และผู้อื่น
๘. บอกผลดี ของการมีความ
- ผลดี ของการมีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ
ในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ที่มีต่อตนเอง และผู้อื่น
๙. บอกผลเสีย ของการไม่มี
- ผลเสีย ของการไม่มีความ
ความรับผิดชอบในการทางาน
รับผิดชอบในการทางานที่ได้รับ
ที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อตนเอง
มอบหมายที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
และผู้อื่น
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๐. แยกแยะผลดี และผลเสีย
ของการมีความรับผิดชอบในการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
๑๑. บอกความหมายของการแบ่งปัน
แยกแยะประโยชน์ของการแบ่งปันที่มี
ต่อตนเองและผู้อื่น
๑๒. บอกความสาคัญของการแต่ง
กายด้วยตนเอง
๑๓. แยกแยะผลดี ของการแต่งกาย
ด้วยตนเองที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
๑๔. แยกแยะผลเสีย ของการแต่งกาย
ด้วยตนเองไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเอง
และผู้อื่น
๑๕. บอกวิธีการประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน
๑๖. บอกผลดี ของการประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๑๗. บอกผลเสีย ของการไม่
ประหยัดน้าขณะแปรงฟัน ที่ส่งผล
ต่อตนเองและส่วนรวม
๑๘. บอกวิธีการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
๑๙. บอกผลดีของการใช้ห้องน้า
อย่างถูกวิธี ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๒๐. บอกผลเสีย ของการใช้ห้องน้าที่
ไม่ถูกวิธี ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
๒๑. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
คิดฐานสอง และระบบคิดฐานสิบ
๒๒. แยกแยะระหว่างระบบ
คิดฐานสอง กับระบบคิดฐานสิบ

สาระการเรียนรู้
- ผลดี และผลเสีย ของการมี
ความรับผิดชอบในการทางาน
ที่ได้รับมอบหมายที่มีต่อตนเอง
และผู้อื่น
- ความหมายของการแบ่งปัน
- ประโยชน์ของการแบ่งปันที่มีต่อ
ตนเองและผู้อื่น
- ความสาคัญของการแต่งกาย
ด้วยตนเอง
- ผลดี ของการแต่งกายด้วย
ตนเองที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น
- ผลเสีย ของการแต่งกายด้วย
ตนเองไม่ได้ ที่ส่งผลต่อตนเองและ
ผู้อื่น
- วิธีการประหยัดน้าขณะแปรง
ฟัน
- ผลดี ของการประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- ผลเสีย ของการไม่ประหยัดน้า
ขณะแปรงฟัน ที่ส่งผลต่อตนเอง
และส่วนรวม
- วิธีการใช้ห้องน้าอย่างถูกวิธี
- ผลดีของการใช้ห้องน้าอย่างถูก
วิธีที่ส่งผลต่อตนเองและส่วนรวม
- ผลเสีย ของการใช้ห้องน้าที่ไม่
ถูกวิธีที่ส่งผลต่อตนเองและ
ส่วนรวม
- ระบบคิดฐานสอง และระบบ
คิดฐานสิบ
- การแยกแยะระหว่างระบบ
คิดฐานสอง กับระบบคิดฐานสิบ
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของความละอาย - ความหมายของความละอาย
เกี่ยวกับความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตได้
และความไม่ทนต่อการทุจริต
และความไม่ทนต่อการทุจริต ๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเล่น - วิธีการปฏิบัติตนในการเล่นของ
๒.ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
ของเล่นได้
เล่น
และไม่ทนต่อการทุจริต
๓. บอกวิธีในการเก็บของเล่น
- วิธีในการเก็บของเล่นให้เป็น
ทุกรูปแบบ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง ระเบียบเรียบร้อยเป็นตัวอย่าง
๓. ตระหนักและมีความ
ให้แก่บุคคลอื่นได้
ให้แก่บุคคลอื่นได้
ละอายและไม่ทนต่อการ
๔. บอกโทษของการนาของของผู้อื่น - โทษของการนาของ ของผู้อื่น
ทุจริต
มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับอนุญาต มาเป็นของตน โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๕. บอกวิธีปฏิบัติตนในการ
- วิธีปฏิบัติตนในการรับประทาน
รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้อง
อาหาร
๖. มีความละอายและไม่แย่งหรือ
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
ขโมยอาหารเพื่อน
๗. บอกวิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
- วิธีการเข้าแถวเรียงลาดับ
๘. ปฏิบัติตนในการเข้าแถว
- การปฏิบัติตนในการเข้าแถว
เรียงลาดับ
เรียงลาดับ
๙. มีความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น - ความละอายและไม่แซงคิวผู้อื่น
๑๐. บอกชื่อของใช้ส่วนตน วิธีการใช้ - ของใช้ส่วนตน วิธีการใช้และ
และประโยชน์ของของใช้นั้น ๆ
ประโยชน์ของของใช้นั้น ๆ
๑๑. ใช้ของใช้ส่วนตนได้อย่างถูกต้อง - การใช้ของใช้ส่วนตนได้
ถูกวิธี มีความละอายและไม่แย่งหรือ อย่างถูกต้องถูกวิธี
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
๑๒. เก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่
- การเก็บของใช้ส่วนตนเข้าที่
อย่างเรียบร้อย มีความละอายและไม่ อย่างเรียบร้อย
แย่งหรือขโมยของใช้ของผู้อื่น
- ความละอายและไม่แย่งหรือ
ขโมยของใช้ของผู้อื่น
๑๓. บอกประโยชน์ของการมี
- ประโยชน์ของการมีความ
ความรับผิดชอบต่อการทางาน
รับผิดชอบต่อการทางานที่ได้รับ
ที่ได้รับมอบหมายและโทษ
มอบหมายและโทษของ การไม่มี
ของการไม่มีความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบต่อการทางานที่
ต่อการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๔. มีความรับผิดชอบทางาน
ที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
โดยไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่น
มาเป็นผลงานของตนเอง
๑๕. บอกความหมายของ
การแบ่งปันได้
๑๖. มีพฤติกรรมการแบ่งปันและ
ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความละอาย
และไม่ทนต่อการทุจริต
๑๗. บอกขั้นตอน และวิธีการ
แต่งกายได้
๑๘. แต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่น
มาเป็นของตน
๑๙. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคล
อื่นได้
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
๒๑. บอกข้อดี และข้อเสียของ
การปฏิบัติและไม่ปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวัน
๒๒. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคลอื่น
๒๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

สาระการเรียนรู้
- ความรับผิดชอบทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ โดยไม่ลอก
หรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็น
ผลงานของตนเอง
- ความหมายของการแบ่งปัน
- พฤติกรรมการแบ่งปันและ
การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
- ขั้นตอน และวิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง โดยไม่
นาเอาเครื่องแต่งกายของคนอื่น
มาเป็นของตน
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคล
อื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริต
- ข้อดี และข้อเสีย ของการปฏิบัติ
และไม่ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแก่บุคคล
อื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
เป็นผู้ไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๙ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของความพอเพียง
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
๒. บอกความหมายของความโปร่งใส
พอเพียงต้านทุจริต
๓. มีพฤติกรรมความตื่นรู้
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
๔. บอกถึงพระราชกรณียกิจของ
STRONG : จิตพอเพียงต้าน ในหลวงในการพัฒนาประเทศได้
ทุจริต
เหมาะสมกับวัย
๓. ตระหนักและเห็น
๕. บอกถึงพฤติกรรมของ
ความสาคัญของ STRONG
การเอื้ออาทรกัน
และมีจิตพอเพียงในการ
๖. มีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ๗. บอกวิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง แบ่งปัน และเคารพ
กติกาข้อตกลงของการรับประทาน
อาหาร
๘. อธิบายวิธีการช่วยเหลือเพื่อนได้
๙. บอกวิธีการใช้กระดาษ
อย่างประหยัดได้
๑๐. ใช้กระดาษได้อย่างประหยัด
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๙ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ๑. ดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
พลเมือง มีความรับผิดชอบต่อ
๒. บอกวิธีการแต่งกายได้
สังคม
๓. แต่งกายได้ด้วยตนเอง
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง ๔. บอกข้อควรปฏิบัติในการเรียน
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในห้องเรียน
๓. ตระหนักและเห็นความสาคัญ ๕. บอกประโยชน์ของการตั้งใจ
ของการเป็นพลเมืองที่ดี และมี
เรียน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการ ๖. บอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและ
ป้องกันการทุจริต
ไม่ควรปฏิบัติในห้องเรียน
๗. บอกพฤติกรรมที่แสดงถึง
การตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
ตรงต่อเวลา
๘. มีวินัยในการรักษาความ
สะอาดห้องเรียน

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของความพอเพียง
- ความหมายของความโปร่งใส
- พฤติกรรมความตื่นรู้
- พระราชกรณียกิจของในหลวง
ในการพัฒนาประเทศ
- พฤติกรรมของการเอื้ออาทรกัน
- พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริต
- วิธีการรับประทานอาหาร
อย่างพอเพียง แบ่งปัน และเคารพ
กฎกติกาข้อตกลงของการ
รับประทานอาหาร
- วิธีการช่วยเหลือเพื่อน
- วิธีการใช้กระดาษอย่างประหยัด
- การใช้กระดาษได้อย่างประหยัด

สาระการเรียนรู้
- วิธีดูแลรักษาฟันได้ด้วยตนเอง
- วิธีการแต่งกาย
- การแต่งกายด้วยตนเอง
- ข้อควรปฏิบัติในการเรียน
ในห้องเรียน
- ประโยชน์ของการตั้งใจเรียน
- สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควร
ปฏิบัติในห้องเรียน
- พฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อ
เวลาปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา
- วินัยในการรักษาความสะอาด
ห้องเรียน
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของของใช้
- ความหมายของของใช้ส่วนตน
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ส่วนตนและของใช้ส่วนรวมได้
และของใช้ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์
๒. จาแนกของใช้ส่วนตนและ
- การจาแนกของใช้ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์
ของใช้ส่วนรวม (ภายในบ้าน,
ของใช้ส่วนรวม (ภายในบ้าน,
ส่วนรวม
ภายในห้องเรียน)
ภายในห้องเรียน)
๒. สามารถคิดแยกแยะ
๓. ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้
- ใช้ของใช้ส่วนตน และของใช้
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างถูกต้อง
ส่วนรวมอย่างถูกต้อง
ส่วนตนและผลประโยชน์
๔. บอกความหมายของสถานที่
- ความหมายของสถานที่ส่วนตน
ส่วนรวม
ส่วนตน และสถานที่ส่วนรวมได้
และส่วนรวม
๓. ตระหนักและเห็น
๕. จาแนกสถานที่ส่วนตนและ
- การจาแนกสถานที่ส่วนตนและ
ความสาคัญของการต่อต้าน สถานที่ส่วนรวมได้ (ภายในบ้าน,
ส่วนรวมได้ (ภายในบ้าน, ภายใน
และป้องกันการทุจริต
ภายในห้องเรียน)
ห้องเรียน)
๖. ปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ในสถานที่
- การปฏิบัติตนได้ดีเมื่ออยู่ใน
ส่วนตน และส่วนรวม
สถานที่ส่วนตน และส่วนรวม
๗. บอกความหมายของผลประโยชน์ - ความหมายของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๘. จาแนกผลประโยชน์ส่วนตน
- การจาแนกผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
และผลประโยชน์ส่วนรวม
(ภายในบ้าน, ภายในห้องเรียน)
(ภายในบ้าน, ภายในห้องเรียน)
๙. บอกความหมายระบบคิดฐานสอง - ความหมายระบบคิดฐานสอง
๑๐. บอกพฤติกรรมที่แสดงออก
- พฤติกรรมที่แสดงออกแบบ
แบบระบบคิดฐานสอง
ระบบคิดฐานสอง
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๑. ยกตัวอย่างพฤติกรรมแบบ
ระบบคิดฐานสอง จากสถานการณ์
ใกล้ตัว (ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
๑๒. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงระบบคิดฐานสอง จากสถานการณ์
ใกล้ตัวได้ (ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
๑๓. นาระบบคิดฐานสอง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
๑๔. บอกความหมายระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)ได้
๑๕. บอกพฤติกรรมแบบระบบ
คิดฐานสิบได้ (ภายในบ้าน,
ห้องเรียน)
๑๖. คิดแยกแยะพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
๑๗. ยกตัวอย่างพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐาน
สองจากสถานการณ์ใกล้ตัว
(ภายในบ้าน,ห้องเรียน)
- พฤติกรรมที่แสดงออกถึงระบบ
คิดฐาน ๒ จากสถานการณ์ใกล้ตัว
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- การนาระบบคิดฐานสอง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- ความหมายระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- พฤติกรรมแบบระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- การคิดแยกแยะพฤติกรรม
ที่แสดงออกแบบระบบคิดฐานสิบ
(ภายในบ้าน, ห้องเรียน)
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก
แบบระบบคิดฐานสิบ (ภายใน
บ้าน,ห้องเรียน)
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของคาว่า
- ความหมายของคาว่า ทุจริต
เกี่ยวกับความละอาย
ทุจริตได้
และความไม่ทนต่อการทุจริต ๒. บอกความหมายของคาว่า
- ความหมายของคาว่า “ละอาย”
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ “ละอาย” ได้
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ๓. บอกความหมายของความไม่ทน - ความหมายของความไม่ทนต่อ
๓. ตระหนักและเห็น
ต่อการทุจริตได้
การทุจริต
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. บอกความหมายของการบ้านได้
- ความหมายของการบ้าน
และป้องกันการทุจริต
๕. ยกตัวอย่างการบ้านที่คุณครู
- ตัวอย่างการบ้านที่คุณครูให้ทา
ให้ทาได้
๖. กาหนดแนวทางการปฏิบัติตน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อ
ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตในการทาการบ้านได้
ในการทาการบ้าน
๗. ปฎิบัติตนไม่ทุจริตในการทา
- การปฎิบัติตนไม่ทุจริตในการทา
การบ้าน
การบ้าน
๘. ปฎิบัติตนในการไม่ทนต่อ
- การปฎิบัติตนในการไม่ทนต่อ
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในการทาการบ้าน
ในการทาการบ้าน
๙. บอกความหมายของการทาเวรได้ - ความหมายของการทาเวร
๑๐. บอกเหตุผลของการที่ต้อง
- เหตุผลของการที่ต้องทาเวร
ทาเวรได้
๑๑. กาหนดแนวทางในการปฏิบัติ
- แนวทางในการปฏิบัติตนให้เป็น
ตนให้เป็นผู้ละอาย และไม่ทนต่อ
ผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริตในการทาเวร
ในการทาเวร
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทาเวร
ละอาย เมื่อไม่ช่วยเพื่อนทาเวร
๑๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริตใน
ในการทาเวร
การทาเวร
๑๔. บอกความหมายของข้อสอบได้ - ความหมายของข้อสอบ
๑๕. กาหนดแนวทางการเป็น
- แนวทางการเป็นผู้ละอาย และ
ผู้ละอาย และไม่ทนต่อการทุจริต
ไม่ทนต่อการทุจริตในการสอบ
ในการสอบ
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริต
ในการสอบ
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในการสอบ

หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของ STRONG :
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
พอเพียงต้านทุจริต
๒. บอกความหมายของคาว่า
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
STRONG ได้
STRONG : จิตพอเพียงต้าน ๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
ทุจริต
จิตพอเพียงต้านทุจริตในกิจกรรม
๓. ตระหนักและเห็น
การเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
และป้องกันการทุจริต
จิตพอเพียงต้านทุจริตในกิจกรรม
การทาความสะอาดห้องเรียน
๕. มีวินัยในการวางรองเท้า
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตในกิจกรรม
การวางรองเท้า
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม
งานประดิษฐ์

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทุจริต
ในการสอบ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ไม่ทนต่อ
การทุจริตเมื่อเห็นเพื่อนทุจริต
ในการสอบ

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- ความหมายของคาว่า STRONG
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG
: จิตพอเพียงต้านทุจริต ใน
กิจกรรมการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในกิจกรรม
การทาความสะอาดห้องเรียน
- มีวินัยในการวางรองเท้า
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต ในกิจกรรม
การวางรองเท้า
- ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม
งานประดิษฐ์
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของความ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ รับผิดชอบได้
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. ยกตัวอย่างความรับผิดชอบ
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
ต่อตนเองและผู้อื่นได้
พลเมืองและมีความ
๓. บอกหลักการทาความสะอาดบ้าน
รับผิดชอบต่อสังคม
ได้
๓. ตระหนักและเห็น
๔. สามารถทาความสะอาดบ้านได้
ความสาคัญของการต่อต้าน ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
และป้องกันการทุจริต
๕. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการทาความสะอาดบ้าน
๖. บอกหลักการล้างจานได้
๗. สามารถล้างจานได้ด้วยวิธีที่
ถูกต้อง
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ
ในการล้างจาน
๙. บอกหลักการพับผ้าได้
๑๐. สามารถพับผ้าได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการพับผ้า
๑๒. บอกหลักการวางรองเท้า
ให้เป็นระเบียบได้
๑๓. สามารถวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบได้
๑๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการวางรองเท้า
๑๕. บอกหลักการใช้อุปกรณ์ในการ
ทาความสะอาดห้องเรียนได้
๑๖. สามารถทาความสะอาด
ห้องเรียนได้ถูกต้อง
๑๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการทาความสะอาด
ห้องเรียน
๑๘. บอกหลักการใช้ห้องน้าที่ถูกวิธีได้
๑๙. สามารถใช้ห้องน้าได้อย่างถูกวิธี

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของความรับผิดชอบ
- ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
- หลักการทาความสะอาดบ้านที่
ถูกต้อง
- การทาความสะอาดบ้านด้วยวิธี
ที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการทาความสะอาด
บ้าน
- หลักการล้างจานที่ถูกต้อง
- การล้างจานด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการล้างจาน
- หลักการพับผ้าที่ถูกต้อง
- การพับผ้าด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการพับผ้า
- หลักการวางรองเท้าให้เป็น
ระเบียบ
- การวางรองเท้าให้เป็นระเบียบ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการวางรองเท้า
- หลักการใช้อุปกรณ์ในการทา
ความสะอาดห้องเรียน
- การทาความสะอาดห้องเรียน
ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการทาความสะอาด
ห้องเรียน
- หลักการใช้ห้องน้าที่ถูกวิธี
- การใช้ห้องน้าที่ถูกวิธี
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๒๐. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการใช้ห้องน้า
๒๑. บอกข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ในห้องเรียนของตนเอง
๒๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่างมีความสุข

สาระการเรียนรู้
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบในการใช้ห้องน้า
- ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน
ห้องเรียนของตนเอง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้อยู่ภายใต้
ข้อตกลงของห้องเรียนอย่างมี
ความสุข

22
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของผลประโยชน์ - ความหมายของผลประโยชน์
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ส่วนตนได้
ส่วนตน
ระหว่างผลประโยชน์
๒. บอกความหมายของผลประโยชน์ - ความหมายของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
ส่วนรวม
ส่วนรวม
๓. การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ - การแยกแยะระหว่าง
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ระหว่างผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตนและผลประโยชน์
๔. บอกความหมายของใช้ส่วนตน
- ความหมายของใช้ส่วนตน
ส่วนรวม
ภายในโรงเรียนได้
ภายในโรงเรียน
๓. ตระหนักและเห็น
๕. บอกความหมายของใช้ส่วนรวม
- ความหมายของใช้ส่วนรวม
ความสาคัญของการต่อต้าน ภายในโรงเรียนได้
ภายในโรงเรียน
และป้องกันการทุจริต
๖. แยกแยะของใช้ส่วนตนและ
- การแยกแยะของใช้ส่วนตนและ
ของใช้ส่วนรวมที่ใช้ในโรงเรียนได้
ของใช้ส่วนรวมที่ใช้ในโรงเรียน
๗. บอกความหมายของสถานที่
- ความหมายของสถานที่ส่วนตน
ส่วนตนในโรงเรียนได้
ในโรงเรียน
๘. บอกความหมายของสถานที่
- ความหมายของสถานที่ส่วนรวม
ส่วนรวมในโรงเรียนได้
ในโรงเรียน
๙. แยกแยะสถานที่ส่วนตนและ
- การแยกแยะสถานที่ส่วนตนและ
สถานที่ส่วนรวมในโรงเรียนได้
สถานที่ส่วนรวมในโรงเรียน
๑๐. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็น
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นระบบ
ระบบคิดฐานสองในระดับโรงเรียนได้ คิดฐานสอง ในโรงเรียน
๑๑. นาระบบคิดฐานสอง
- การนาระบบคิดฐานสอง
ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้
ไปประยุกต์ใช้ในระดับโรงเรียน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เป็นระบบ
คิดฐานสิบ ในโรงเรียนได้
๑๓. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
ที่ส่งผลในโรงเรียนได้
๑๔. บอกความหมายของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๑๕. เปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมในโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เป็นระบบคิดฐาน
สิบในโรงเรียน
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
ที่ส่งผลในโรงเรียน
- ความหมายของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- การเปรียบเทียบระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในโรงเรียน

หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความละอายและความไม่ทน
ละอายและความไม่ทนต่อการ
ความไม่ทนต่อการทุจริต
ต่อการทุจริตได้
ทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. บอกวิธีปฏิบัติกิจกรรม
- วิธีปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนที่
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย
ได้รับมอบหมาย
๓. ตระหนักและเห็น
๓. บอกผลดีของการปฏิบัติ
- ผลดีของการปฏิบัติกิจกรรม
ความสาคัญของการต่อต้าน กิจกรรมในโรงเรียนได้
ในโรงเรียน
และป้องกันการทุจริต
๔. บอกผลดีในการปฏิบัติตน
- ผลดีในการปฏิบัติตนตามหน้าที่
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ที่ได้รับมอบหมาย
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้มีความละอายและไม่ทน
ผู้มีความละอายและไม่ทน
ต่อการทุจริต
ต่อการทุจริต
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกประโยชน์ของการใช้น้า
เกี่ยวกับ STRONG :
และไฟฟ้าอย่างประหยัดในระดับ
จิตพอเพียงต้านทุจริต
โรงเรียนได้
๒. ปฏิบัติตนเป็น
๒. บอกวิธีการใช้น้าและไฟฟ้า
ผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง ในระดับโรงเรียนอย่างประหยัด
ต้านทุจริต
และคุ้มค่าได้
๓. ตระหนักและเห็น
๓. เห็นคุณค่าการใช้น้าและไฟฟ้า
ความสาคัญของการต่อต้าน อย่างประหยัดในระดับโรงเรียน
และป้องกันการทุจริต
๔. บอกคุณสมบัติที่ต้องการในการ
เลือกเป็นผู้นาในระดับโรงเรียนได้
๕. บอกวิธีการคัดเลือกผู้นา
ในระดับโรงเรียนอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
๖. เลือกผู้นาในระดับโรงเรียน
อย่างเหมาะสม
๗. บอกวิธีการคัดแยกขยะ
ในโรงเรียนได้
๘. บอกวิธีการลดปริมาณขยะ
ในโรงเรียนได้
๙. เห็นคุณค่าและประโยชน์
ของการคัดแยกขยะในโรงเรียน
๑๐. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารกลางวันได้
อย่างถูกต้อง
๑๑. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการรับประทานอาหาร

สาระการเรียนรู้
- ประโยชน์ของการใช้น้าและ
ไฟฟ้าอย่างประหยัดในระดับ
โรงเรียน
- วิธีการใช้น้าและไฟฟ้าในระดับ
โรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- คุณค่าการใช้น้าและไฟฟ้า
อย่างประหยัดในระดับโรงเรียน
- คุณสมบัติที่ต้องการในการเลือก
เป็นผู้นาในระดับโรงเรียน
- วิธีการคัดเลือกผู้นาในระดับ
โรงเรียนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
- การเลือกผู้นาในระดับโรงเรียน
อย่างเหมาะสม
- วิธีการคัดแยกขยะในโรงเรียน
- วิธีการลดปริมาณขยะใน
โรงเรียน
- คุณค่าและประโยชน์ของ
การคัดแยกขยะในโรงเรียน
- วิธีการปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารกลางวัน
อย่างถูกต้อง
- การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการรับประทานอาหาร
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกความหมายของสิทธิและ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ หน้าที่ของพลเมืองได้
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. บอกสิทธิของความเป็นพลเมืองได้
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
๓. บอกสิทธิในการศึกษาได้
พลเมืองและมีความ
๔. บอกสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง
รับผิดชอบต่อสังคม
ที่ดีได้
๓. ตระหนักและห็น
๕. ยกตัวอย่างพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ความสาคัญของ
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้
การต่อต้านและป้องกัน
๖. บอกประโยชน์ที่ได้รับจาก
การทุจริต
การปฏิบัติตนตามหน้าท่ของ
พลเมืองที่ดี
๗. อธิบายความหมายของสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
ในโรงเรียนได้
๘. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นได้
๙. จาแนกสิทธิและหน้าที่
ในโรงเรียนได้
๑๐. บอกสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในโรงเรียนได้
๑๑. บอกสิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
๑๒. บอกความรับผิดชอบของตน
ที่มีในโรงเรียน
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในโรงเรียนได้
๑๔. บอกความหมายของกฎ
ระเบียบ กติกาของโรงเรียนได้
๑๕. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
กติกา ของโรงเรียนได้
๑๖. ปฏิบัติตนในการต่อต้านทุจริตได้
๑๗. ยกตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริต
ภายในโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของสิทธิและหน้าที่
ของพลเมือง
- สิทธิของพลเมือง
- สิทธิในการศึกษา
- สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ตัวอย่างพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
- ความหมายของสิทธิและหน้าที่
ของพลเมืองที่ดีในโรงเรียน
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
- การจาแนกสิทธิและหน้าที่
ในโรงเรียน
- สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
ในโรงเรียน
- สิทธิที่ได้รับในโรงเรียน
- ความรับผิดชอบของตนที่มี
ในโรงเรียน
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบในโรงเรียน
- ความหมายของกฎ ระเบียบ
กติกาของโรงเรียน
- การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ
กติกา ของโรงเรียน
- การปฏิบัติตนในการต่อต้าน
ทุจริต
- ตัวอย่างพฤติกรรมการทุจริต
ภายในโรงเรียน

26
ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
- การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนในหมู่บ้านได้
ส่วนตนในหมู่บ้าน
ระหว่างผลประโยชน์
๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อ
- การปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
ส่วนรวม
๓. บอกได้ว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่
- ตัวอย่างสถานที่ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ส่วนรวม
ระหว่างผลประโยชน์
๔. บอกความสาคัญของสถานที่
- ความสาคัญของสถานที่ส่วนรวม
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมได้
ส่วนรวม
๕. บอกวิธีดูแลรักษาสถานที่
- วิธีดูแลรักษาสถานที่ส่วนรวม
๓. ตระหนักและเห็น
ส่วนรวมได้
ความสาคัญของการต่อต้าน ๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน - การเปรียบเทียบผลประโยชน์
และป้องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตน และผลประโยชน์
ในหมู่บ้านได้
ส่วนรวมในหมู่บ้าน
๗. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
- การแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๘. บอกข้อดีของการปฏิบัติในการ
- ข้อดี ของการปฏิบัติในการใช้
ใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้าน
ของส่วนรวมในหมู่บ้าน
๙. บอกข้อเสียของการไม่ปฏิบัติตน - ข้อเสีย ของการไม่ปฏิบัติตน
ในการใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้าน
ในการใช้ของส่วนรวมในหมู่บ้าน
๑๐. บอกพฤติกรรมระบบ
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสอง
คิดฐานสองได้
๑๑. สามารถนาระบบคิดฐานสอง
- การนาระบบคิดฐานสอง
ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านได้
ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้าน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๒. บอกพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ระบบคิดฐานสิบในระดับหมู่บ้านได้
๑๓. บอกผลเสียของพฤติกรรม
ระบบคิดฐานสิบที่ส่งผลในระดับ
หมู่บ้านได้
๑๔. สามารถนาความรู้เรื่อง
พฤติกรรม ระบบคิดฐานสิบ
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๑๕. บอกความหมายของการขัดกัน
หรือขัดแย้งในโรงเรียนได้
๑๖. แยกแยะระหว่างการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมที่เกี่ยวกับระบบ
คิดฐานสิบในระดับหมู่บ้าน
- ผลเสีย ของพฤติกรรมระบบ
คิดฐานสิบที่ส่งผลในระดับหมู่บ้าน
- การนาความรู้ เรื่อง พฤติกรรม
ระบบคิดฐานสิบ มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
- ความหมายของการขัดกันหรือ
ขัดแย้งในโรงเรียน
- การแยกแยะระหว่างการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม

หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
เกี่ยวกับความละอายและ
ต่อการทิ้งขยะไม่ถูกที่ในหมู่บ้าน
ละอายต่อการทิ้งขยะไม่ถูกที่ใน
ความไม่ทนต่อการทุจริต
หมู่บ้าน
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อไม่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ละอายเมื่อไม่ปฏิบัติตนตาม
๓. ตระหนักและเห็น
ของหมู่บ้าน
ข้อตกลงของหมู่บ้าน
ความสาคัญของการต่อต้าน ๓. บอกกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
- กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในหมู่บ้าน
และป้องกันการทุจริต
ในหมู่บ้านได้
๔. บอกผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติ
- ผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติ
กิจกรรมในหมู่บ้านได้
กิจกรรมในหมู่บ้าน
๕. บอกแนวทางการปฏิบัติตน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้มีความละอายและไม่ทน
ผู้มีความละอายและไม่ทน
ต่อการทุจริตระดับหมู่บ้านได้
ต่อการทุจริตระดับหมู่บ้าน
๖. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอาย
ไม่ทนต่อการทุจริต
และไม่ทนต่อการทุจริต
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. สามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
๒. บอกผลกระทบจากการทิ้งขยะ
พอเพียงต้านทุจริต
ไม่เลือกที่
๒. ปฏิบัติตนเป็น
๓. สามารถนาขยะไปประดิษฐ์
ผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง ของเล่นได้
ต้านทุจริต
๔. บอกความหมายของคาว่า
๓. ตระหนักและเห็น
เลือกตั้งได้
ความสาคัญของการต่อต้าน ๕. บอกขั้นตอนการเลือกตั้ง
และป้องกันการทุจริต
ผู้ใหญ่บ้านได้
๖. บอกบทบาทหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านได้
๗. บอกความสาคัญในการทา
ความสะอาดในหมู่บ้านได้
๘. บอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการทา
ความสะอาดในหมู่บ้านได้
๙. บอกประโยชน์ของการทา
ความสะอาดในหมู่บ้านได้
๑๐. บอกแนวทางในการใช้ถนน
อย่างปลอดภัยในหมู่บ้านได้
๑๑. บอกวิธีดูแลรักษาถนน
ในหมู่บ้านได้

สาระการเรียนรู้
- การคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
- ผลกระทบจากการทิ้งขยะ
ไม่เลือกที่
- การนาขยะไปประดิษฐ์ของเล่น
- ความหมายของคาว่าเลือกตั้ง
- ขั้นตอนการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
- บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
- ความสาคัญในการทาความ
สะอาดในหมู่บ้าน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาความ
สะอาดในหมู่บ้าน
- ประโยชน์ของการทาความ
สะอาดในหมู่บ้าน
- แนวทางในการใช้ถนน
อย่างปลอดภัยในหมู่บ้าน
- วิธีดูแลรักษาถนนในหมู่บ้าน
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกสิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ ในหมู่บ้านได้
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. บอกความหมายของทาง
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
สาธารณะ และพื้นที่สาธารณะได้
พลเมืองและมีความ
๓. อภิปรายสิทธิที่จะได้รับในการ
รับผิดชอบต่อสังคม
ใช้ทางสาธารณะและพื้นที่
๓. ตระหนักและเห็น
สาธารณะได้
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. บอกสิทธิที่ได้รับจาก
และป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์หมู่บา้ นได้
๕. บอกสิทธิที่ได้รับจากการใช้
ไฟสาธารณะได้
๖. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้านในการร่วมกิจกรรม
ในหมู่บ้านได้
๗. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อ
หมู่บ้านในการให้ความช่วยเหลือได้
๘. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้านในด้านจิตสาธารณะได้
๙. บอกสิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้านในการดูแลรักษา
สาธารณะสมบัติได้
๑๐. บอกความหมายของ กฎ กติกา
และระเบียบในสถานที่สาธารณะได้
๑๑. ปฏิบัติตนตาม กฎ กติกา
และระเบียบในสถานที่สาธารณะได้
๑๒. บอกวิธีการต่อต้านการทุจริต
ในหมู่บ้านได้
๑๓. บอกความหมายของ
การทุจริตได้

สาระการเรียนรู้
- สิทธิที่มีต่อตนเองและผู้อื่น
ในหมู่บ้าน
- ความหมายของทางสาธารณะ
และพื้นที่สาธารณะ
- สิทธิที่จะได้รับในการใช้
ทางสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
- สิทธิที่ได้รับจากประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน
- สิทธิที่ได้รับจากการใช้ไฟ
สาธารณะ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อ
หมู่บ้านในการร่วมกิจกรรม
หมู่บ้าน
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อ
หมู่บ้านในการให้ความช่วยเหลือ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อ
หมู่บ้านในด้านจิตสาธารณะ
- สิทธิหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
ต่อหมู่บ้านในการดูแลรักษา
สาธารณะสมบัติ
- ความหมายของ กฎ กติกา และ
ระเบียบในสถานที่สาธารณะ
- การปฏิบัติตนตาม กฎ กติกา
และระเบียบในสถานที่สาธารณะ
- วิธีการต่อต้านการทุจริตใน
หมู่บ้าน
- ความหมายของการทุจริต
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ - การคิดแยกแยะระหว่าง
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ระหว่างผลประโยชน์
ในชุมชนได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
ส่วนตนและผลประโยชน์
๒. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน - การเปรียบเทียบผลประโยชน์
ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชนได้ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ในชุมชน
ระหว่างผลประโยชน์
๓. บอกข้อดี-ข้อเสีย ของผลประโยชน์ - ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนตนได้
ส่วนตน
ส่วนรวม
๔. บอกข้อดี-ข้อเสีย ของผลประโยชน์ - ข้อดี-ข้อเสียของผลประโยชน์
๓. ตระหนักและเห็น
ส่วนรวมได้
ส่วนรวม
ความสาคัญของการต่อต้าน ๕. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
- การแยกแยะระหว่าง
และป้องกันการทุจริต
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. แยกแยะระหว่างผลประโยชน์
- การแยกแยะระหว่าง
ส่วนตนออกจากผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
ในระดับชุมชนได้
ระบบคิดฐานสองในระดับชุมชน
๗. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
ในระดับชุมชนได้
ในระดับชุมชน
๘. นาความรู้เกี่ยวกับระบบ
- การนาความรู้เกี่ยวกับระบบ
คิดฐานสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
คิดฐานสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้
ในชีวิตประจาวัน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๙. บอกผลของพฤติกรรมระบบ
คิดฐานสิบที่ส่งผลในระดับชุมชนได้
๑๐. นาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

สาระการเรียนรู้
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
ที่ส่งผลในระดับชุมชน
- การนาความรู้เกี่ยวกับระบบ
คิดฐานสิบ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน
๑๑. บอกความหมายของจริยธรรมได้ - ความหมายของจริยธรรม
๑๒. บอกความหมายของการทุจริตได้ - ความหมายของการทุจริต
๑๓. ยกตัวอย่างจริยธรรมและ
- ตัวอย่างจริยธรรมและการทุจริต
การทุจริตได้
๑๔. บอกการขัดกันระหว่าง
- การขัดกันระหว่างประโยชน์
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
ในหมู่บ้าน
๑๕. บอกผลกระทบจากการขัดกัน
- ผลกระทบจากการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้านได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
๑๖. บอกวิธีการแก้ไขการขัดกัน
- วิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
ผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้าน
๑๗. บอกความหมายของ
- ความหมายของผลประโยชน์
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
ทับซ้อน
๑๘. ยกตัวอย่างของผลประโยชน์
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ทับ
ทับซ้อนได้
ซ้อน
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกผลกระทบของการทิ้งขยะ
- ผลกระทบของการทิ้งขยะไม่
เกี่ยวกับความละอาย
ไม่เป็นที่ในชุมชนได้
เป็นที่ในชุมชน
และความไม่ทนต่อการทุจริต ๒. ปฏิบัติตนในการทิ้งขยะให้เป็นที่ - การทิ้งขยะให้เป็นที่และคัดแยก
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ และคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะได้ ขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ๓. สามารถโน้มน้าวใจให้คน
- การโน้มน้าวใจให้คนในชุมชน
๓. ตระหนักและเห็น
ในชุมชนทิ้งขยะให้ถูกที่และ
ทิ้งขยะให้ถูกที่และคัดแยกขยะ
ความสาคัญของการต่อต้าน คัดแยกขยะได้
และป้องกันการทุจริต
๔. บอกข้อตกลงในการใช้สถานที่
- ข้อตกลงในการใช้สถานที่
ในชุมชนได้
ในชุมชน
๔. ปฏิบัติตนป็นผู้ละอายและ
- การปฏิบัติตนป็นผู้ละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตเกี่ยวกับการใช้
ไม่ทนต่อการทุจริตเกี่ยวกับการใช้
สถานที่ในชุมชนได้
สถานที่ในชุมชน
๕. วิเคราะห์ถึงความละอายและ
- การวิเคราะห์ถึงความละอาย
ความไม่ทนต่อการทุจริตในชุมชน
และความไม่ทนต่อการทุจริตใน
เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงในการ
ชุมชนเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลง
ใช้สถานที่ในชุมชน
ในการใช้สถานที่ในชุมชน
๖. บอกพฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
- พฤติกรรมที่ส่งผลให้เกิด
ความละอายและความไม่ทนต่อ
ความละอายและความไม่ทน
การทุจริตในชุมชนได้
ต่อการทุจริตในชุมชน
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. วิเคราะห์สถานการณ์
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้อง
พอเพียงต้านทุจริต
กับ STRONG ได้
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
๒. สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
STRONG : จิตพอเพียงต้าน ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
ทุจริต
๓. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการต่อต้าน ๓. วิเคราะห์สถานการณ์
และป้องกันการทุจริต
การทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล้อง
กับ STRONG ได้
๔. สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
๕. ระบุอาชีพของคนในชุมชนได้
๖. วิเคราะห์การประกอบอาชีพ
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG ได้
๗. สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
๘. วิเคราะห์สถานการณ์การใช้
พื้นที่สาธารณะในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
๙. สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

สาระการเรียนรู้
- สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- การนาความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับ STRONG ไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน
- สถานการณ์การทิ้งขยะในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- การนาความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์การทิ้งขยะในชุมชนที่
สอดคล้องกับSTRONG ไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวัน
- อาชีพของคนในชุมชน
- การประกอบอาชีพในชุมชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG ที่นาไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
- สถานการณ์การใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชนที่สอดคล้องกับ
STRONG
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การ
ใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชนที่
สอดคล้องกับ STRONG ที่นาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
เกี่ยวกับพลเมืองและ
ในชุมชนได้
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒. บอกแนวทางการปฏิบัติตน
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
ในการเคารพสิทธิหน้าที่ของ
พลเมืองและมีความ
สมาชิกในชุมชนได้
รับผิดชอบต่อสังคม
๓. บอกผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตน
๓. ตระหนักและเห็น
ในการเคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
ความสาคัญของการต่อต้าน ในชุมชนได้
และป้องกันการทุจริต
๔. บอกสิทธิของตนเองในการใช้
ทางสาธารณะได้
๕. บอกหน้าที่ของตนเองในการใช้
ทางสาธารณะได้
๖. ปฏิบัติตนในการใช้ทางสาธารณะ
โดยคานึงถึงสิทธิและหน้าที่
๗. บอกความหมายของพื้นที่
สาธารณะได้
๘. บอกสิทธิของตนเองในการใช้
พื้นที่สาธารณะในชุมชนได้
๙. บอกหน้าที่ของตนเองในการใช้
พื้นที่สาธารณะในชุมชนได้
๑๐. ปฏิบัติตนในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชนโดยคานึงถึง
สิทธิและหน้าที่ได้
๑๑. บอกความหมายของ
การประชาสัมพันธ์ชุมชนได้
๑๒. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับ
ในการประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๓. บอกหน้าที่ของตนเองต่อ
การประชาสัมพันธ์ในชุมชนได้
๑๔. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ต่องานประชาสัมพันธ์ในชุมชน
การประชาสัมพันธ์ในชุมชน

สาระการเรียนรู้
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิก
ในชุมชน
- แนวทางการปฏิบัติตนในการ
เคารพสิทธิหน้าที่ของสมาชิก
ในชุมชน
- ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตน
ในการเคารพสิทธิหน้าที่ของ
สมาชิกในชุมชน
- สิทธิของตนเองในการใช้
ทางสาธารณะ
- หน้าที่ของตนเองในการใช้
ทางสาธารณะ
- วิธีการปฏิบัติตนในการใช้
ทางสาธารณะที่คานึงถึงสิทธิ
และหน้าที่
- ความหมายของพื้นที่สาธารณะ
- สิทธิของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองในการใช้พื้นที่
สาธารณะในชุมชน
- การใช้พื้นที่สาธารณะในชุมชน
ที่คานึงถึงสิทธิและหน้าที่
- ความหมายของการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในการ
ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองต่อ
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ต่องานประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๕. บอกความหมายของการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้
๑๖. บอกสิทธิของตนเองที่ได้รับ
ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้
๑๗. บอกหน้าที่ของตนเองในการ
ใช้ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้
๑๘. ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่
ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนได้
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

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน
- สิทธิของตนเองที่ได้รับในการใช้
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน
- หน้าที่ของตนเองในการใช้ไฟฟ้า
สาธารณะในชุมชน
- การปฏิบัติตนตามสิทธิและ
หน้าที่ในการใช้ไฟฟ้าสาธารณะใน
ชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือใน
กิจกรรมของชุมชน
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิต
สาธารณะในกิจกรรมของชุมชน
- การปฏิบัติตนในการดูแล
สาธารณะสมบัติของชุมชน
- ข้อดีของการเข้าร่วมกิจกรรม
ในชุมชน
- กฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง
และวัฒนธรรมในชุมชนของ
ตนเอง
- การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลง และวัฒนธรรม
ในชุมชนของตนเอง
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. วิเคราะห์ระหว่างผลประโยชน์
- การวิเคราห์ระหว่าง
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ระหว่างผลประโยชน์
ในสังคม
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
ส่วนตนและผลประโยชน์
๒. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
- การแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ส่วนรวม
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
ตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ในสังคม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
ในสังคม โดยใช้ระบบคิดฐานสอง
ระหว่างผลประโยชน์
๓. ตระหนักถึงผลประโยชน์
- ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวม
๔. บอกพฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
๓. ตระหนักและเห็น
ในสังคมได้
ในสังคม
ความสาคัญของการต่อต้าน ๕. บอกผลของพฤติกรรมระบบ
- พฤติกรรมระบบคิดฐานสิบ
และป้องกันการทุจริต
คิดฐานสิบที่ส่งผลต่อสังคมได้
ที่ส่งผลในสังคม
๖. เปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตน - การเปรียบเทียบผลประโยชน์
และผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ในสังคม
๗. บอกข้อดี ข้อเสียของผลประโยชน์ - ข้อดี ข้อเสีย ของผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมใน ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
สังคมได้
ในสังคม
๘. บอกความหมายของจริยธรรม
- ความหมายของจริยธรรม และ
และการทุจริตได้
การทุจริต
๙. บอกรูปแบบของการทุจริตได้
- รูปแบบของการทุจริต
๑๐. บอกความแตกต่างระหว่าง
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
จริยธรรมและการทุจริตได้
และการทุจริต
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๑. อธิบายความหมายของคาว่า
“ขัดกัน” ได้
๑๒. บอกผลกระทบของการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๑๓. บอกวิธีการแก้ไขการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมได้
๑๔. อธิบายความหมายของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๕. บอกสาเหตุการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนได้
๑๖. บอกแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนได้

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของคาว่า “ขัดกัน”
- ผลกระทบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- วิธีการแก้ไขการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม
- ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน
- สาเหตุการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในโรงเรียน
- แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียน

หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๕ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายเกี่ยวกับความละอาย
- ความละอายและความไม่ทน
เกี่ยวกับความละอายและ
และความไม่ทนต่อการทุจริต
ต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม
ความไม่ทนต่อการทุจริต
ที่เกิดขึ้นในสังคมได้
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ไม่ทนต่อการทุจริต
๓. ตระหนักและเห็น
๓. บอกกิจกรรมที่ปฏิบัติและ
- กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้
ความสาคัญของการต่อต้าน ส่งผลให้เกิดความละอายและ
เกิดความละอายและความไม่ทน
และป้องกันการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริตในสังคมได้ ต่อการทุจริตในสังคม
๔. บอกแนวทางการปฏิบัติตน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้มีความละอายและความไม่ทน ผู้มีความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตในสังคม
ต่อการทุจริตในสังคม
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๑๑ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
จิตพอเพียงต้านทุจริต
พอเพียงต้านทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
จิตพอเพียงต้านทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงต้าน ๓. ปฏิบัติตนในการใช้ศาลา
ทุจริต
ประชาคมที่สอดคล้องกับ
๓. ตระหนักและเห็น
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. ปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุด
และป้องกันการทุจริต
ประชาชนที่สอดคล้องกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
๕. บอกการจอดรถในที่สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG ได้
๖. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการจอดรถ
ในที่สาธารณะ
๗. บอกการใช้สาธารณูปโภค
(ไฟฟ้า, ประปา) ที่สอดคล้องกับ
STRONG ได้
๘. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการใช้
สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า, ประปา)
๙. บอกการใช้รถใช้ถนนในที่
สาธารณะที่สอดคล้องกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตได้
๑๐. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
ในที่สาธารณะ

สาระการเรียนรู้
- STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG
:จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การใช้ศาลาประชาคมที่
สอดคล้องกับ STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต
- การใช้ห้องสมุดประชาชน
ที่สอดคล้องกับ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การจอดรถในที่สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตในเรื่องการจอด
รถในที่สาธารณะ
- การใช้สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,
ประปา) ที่สอดคล้องกับ
STRONG
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตในเรื่องการใช้
สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา)
- การใช้รถใช้ถนนในที่สาธารณะ
ที่สอดคล้องกับ STRONG :
จิตพอเพียง ต้านทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตในเรื่องการใช้รถ
ใช้ถนนในที่สาธารณะ
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หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกแนวปฏิบัติตนในการเคารพ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ สิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
รับผิดชอบต่อสังคม
ในสังคมได้
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
๒. อธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพ
พลเมืองและมีความ
สิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
รับผิดชอบต่อสังคม
ในสังคมได้
๓. ตระหนักและเห็น
๓. บอกความหมายของคาว่าสิทธิได้
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. บอกสิทธิที่ได้รับในสังคมได้
และป้องกันการทุจริต
๕. บอกหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคม
และประเทศชาติได้
๖. ปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
๗. บอกความหมาย และการปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดีได้
๘. ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ
ข้อตกลงวัฒนธรรมในสังคมและ
ประเทศชาติได้
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้าน การทุจริต
ในสังคมและประเทศชาติ
๑๐. บอกความหมายของคาว่า
เสรีภาพได้
๑๑. บอกเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
ได้

สาระการเรียนรู้
- แนวปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม
- ความหมายของคาว่า สิทธิ
- สิทธิที่ได้รับในสังคม
- หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
- การปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
- ความหมาย และการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดี
- การปฏิบัติตนตามกฎ กติกา
ระเบียบ ข้อตกลงวัฒนธรรม
ในสังคมและประเทศชาติ
- ความตระหนักและความสาคัญ
ของการต่อต้าน การทุจริตใน
สังคมและประเทศชาติ
- ความหมายของคาว่า เสรีภาพ
- เสรีภาพของปวงชนชาวไทย
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๔ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายความหมายของประโยชน์ - ความหมายของประโยชน์ส่วน
เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง ส่วนตนได้
ตน
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
๒. อธิบายความหมายของประโยชน์ - ความหมายของประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนรวมได้
ส่วนรวม
๒. สามารถคิดแยกแยะ
๓. แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
- การแยกแยะระหว่าง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. ตระหนักและเห็น
๔. แยกผลประโยชน์ส่วนตน
- การแยกผลประโยชน์ส่วนตน
ความสาคัญของการต่อต้าน ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
และป้องกันการทุจริต
๕. ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวม - การตระหนักถึงผลประโยชน์
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์
ส่วนตน
๖. ตระหนักถึงผลประโยชน์
- การตระหนักถึงผลประโยชน์
สาธารณะก่อนผลประโยชน์ส่วนตน สาธารณะก่อนผลประโยชน์ส่วน
ตน
๗. บอกความหมายของจริยธรรมได้ - ความหมายของจริยธรรม
๘. บอกความหมายของการทุจริตได้ - ความหมายของการทุจริต
๙. บอกความแตกต่างระหว่าง
- ความแตกต่างระหว่างจริยธรรม
จริยธรรมและการทุจริตได้
และการทุจริต
๑๐. บอกการกระทาที่เป็น
- การกระทาที่เป็นผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนและการกระทา ส่วนตนและการกระทาที่เป็น
ที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมได้
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๑. อธิบายความหมายของคาว่า
- ความหมายของคาว่า “ขัดแย้ง
“ขัดแย้งกัน”ได้
กัน”
๑๒. บอกผลกระทบจาก
- ผลกระทบจากการขัดแย้งกัน
การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ผลประโยชน์ส่วนรวม
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๓. บอกวิธีการแก้ไขความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
๑๔. อธิบายความหมายของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๕. ยกตัวอย่างผลประโยชน์
ทับซ้อนได้
๑๖. บอกวิธีการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้
๑๗. บอกรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อนได้
๑๘. ยกตัวอย่างรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้

สาระการเรียนรู้
- วิธีการแก้ไขความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน
- วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- ตัวอย่างรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๖ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับความละอาย
- ความละอายและความไม่ทน
เกี่ยวกับความละอายและ
และความไม่ทนต่อการทุจริต
ต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอาย
- วิธีการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุก
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ
รูปแบบ
๓. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะ
- การแยกแยะระหว่าง
๓. ตระหนักและเห็น
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ความสาคัญของการต่อต้าน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และป้องกันการทุจริต
๔. รู้ เข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง
- พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อสังคม
๕. คิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ - การคิดแยกแยะระหว่าง
ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. ปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมือง
- การปฏิบัติตนตามหน้าที่
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
๗. บอกกฎ ระเบียบ ในการสอบได้ - กฎ ระเบียบ ในการสอบ
๘. บอกการกระทาที่ไม่เหมาะสม
- การกระทาที่ไม่เหมาะสม
ในขณะทาการสอบได้
ในขณะทาการสอบ
๙. บอกผลเสียของการทุจริต
- ผลเสียของการทุจริตในการสอบ
ในการสอบได้
๑๐. บอกลักษณะของการแต่งกาย
- ลักษณะของการแต่งกาย
ที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะได้ ที่เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ
๑๑. บอกลักษณะของการแต่งกาย
- ลักษณะของการแต่งกาย
ที่ถูกต้องตามระเบียบของ
ที่ถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษาได้
สถานศึกษา
๑๒. บอกความสาคัญของกิจกรรม
- ความสาคัญของกิจกรรม
นักเรียนได้
นักเรียน
๑๓. อธิบายความหมายของกิจกรรม - ความหมายของกิจกรรม
นักเรียนได้
นักเรียน
๑๔. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ทาได้
ไม่ทุจริตต่อกิจกรรมที่ทา
๑๕. ระบุประโยชน์ของกิจกรรม
- ประโยชน์ของกิจกรรมนักเรียน
นักเรียนได้
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๖. บอกความหมายคาว่ามารยาท
ในสังคมได้
๑๗. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในสังคมได้

หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. แสดงบทบาทสมมติการสร้าง
เกี่ยวกับ STRONG :
จิตสานึกความพอเพียงต้านทุจริตได้
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็น
๒. รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG :
ผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียง จิตพอเพียงต้านทุจริต
ต้านทุจริต
๓. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
๓. ตระหนักและ
จิตพอเพียงต้านทุจริต
เห็นความสาคัญของ
๔. บอกความหมายของการทุจริตได้
การต่อต้านและป้องกัน
๕. บอกลักษณะของบุคคล
การทุจริต
ที่มีความตื่นรู้ในเรื่องการทุจริตได้
๖. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
๗. บอกผลเสียของการทุจริตได้
๘. บอกการกระทาที่เป็นการต่อต้าน
การทุจริตได้
๙. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริต
๑๐. ยกตัวอย่างบุคคลที่ดารงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียงได้
๑๑. ปฏิบัติตนโดยดารงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียงได้
๑๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
๑๓. เขียนเรื่องจากภาพที่เกี่ยวกับ
ความเอื้ออาทร

สาระการเรียนรู้
- ความหมายคาว่ามารยาทใน
สังคม
- การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท
ในสังคม

สาระการเรียนรู้
- การแสดงบทบาทสมมติการ
สร้างจิตสานึกความพอเพียงต้าน
ทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG
:จิตพอเพียงต้านทุจริต
- ความหมายของการทุจริต
- ลักษณะของบุคคลที่มีความตื่นรู้
ในเรื่องการทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต
- ผลเสียของการทุจริต
- การกระทาที่เป็นการต่อต้าน
การทุจริต
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต
- บุคคลที่ดารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง
- การปฏิบัติตนโดยดารงชีวิต
อยู่อย่างพอเพียง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG
:จิตพอเพียงต้านทุจริต
- การเขียนเรื่องจากภาพที่
เกี่ยวกับความเอื้ออาทร

44
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. บอกแนวปฏิบัติในการเคารพ
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ สิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
รับผิดชอบต่อสังคม
ที่มีต่อประเทศชาติได้
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
๒. อธิบายผลที่ได้รับจากการเคารพ
พลเมืองและมีความ
สิทธิหน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่น
รับผิดชอบต่อสังคม
ที่มีต่อประเทศชาติได้
๓. ตระหนักและเห็น
๓. บอกความหมายของ ระเบียบ
ความสาคัญของการต่อต้าน กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กร
และป้องกันการทุจริต
หรือหน่วยงานต่างๆ ได้
๔. แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ
กฎ กติกา กฎหมาย ขององค์กร
หรือหน่วยงานต่างๆ ได้
๕. บอกผลดีของการมี
ความรับผิดชอบและบอกผลเสีย
จากการขาดความรับผิดชอบได้
๖. บอกความหมายของการเป็น
พลเมืองดีได้
๗. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตน
ให้เป็นพลเมืองที่ดีได้
๘. บอกผลเสียที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดีได้

สาระการเรียนรู้
- แนวปฏิบัติในการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อ
ประเทศชาติ
- ผลที่ได้รับจากการเคารพสิทธิ
หน้าที่ต่อตนเองและผู้อื่นที่มีต่อ
ประเทศชาติ
- ความหมายของ ระเบียบ กฎ
กติกา กฎหมาย ขององค์กรหรือ
หน่วยงานต่าง ๆ
- การแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย
ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ
- ผลดี ของการมีความรับผิดชอบ
และผลเสีย จากการขาด
ความรับผิดชอบ
- ความหมายของการเป็นพลเมือง
ดี
- ตัวอย่างการปฏิบัติตนให้เป็น
พลเมืองที่ดี
- ผลเสีย ที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติ
ตนตามหน้าที่ของพลเมืองที่ดี
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายทฤษฎี ความหมาย
- ทฤษฎี ความหมายของการ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้
และประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตนและผลประโยชน์
๒. บอกสาเหตุของการทุจริต
- สาเหตุของการทุจริตในชุมชน
ส่วนรวม
ในชุมชนได้
๒. สามารถคิดแยกแยะ
๓. บอกสาเหตุและแนวทางการแก้
- สาเหตุและแนวทางการ
ระหว่างผลประโยชน์
ปัญหาการทุจริตในกรณีศึกษาได้
แก้ปัญหาการทุจริตจาก
ส่วนตนและผลประโยชน์
กรณีศึกษา
ส่วนรวม
๔. บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา
- แนวทางการแก้ไขปัญหาการ
๓. ตระหนักและเห็น
การทุจริตในชุมชนได้
ทุจริตในชุมชน
ความสาคัญของการต่อต้าน ๕. วิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วน
และป้องกันการทุจริต
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่ส่ง
ตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมที่
ผลกระทบต่อประเทศ โดยใช้
ส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยใช้
ระบบคิดฐานสอง
ระบบคิดฐานสอง
๖. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
- การวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระบบคิดฐานสองและระบบ
ระหว่างระบบคิดฐานสองและ
คิดฐานสิบ
ระบบคิดฐานสิบ
๗. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต
๘. การแยกแยะความแตกต่าง
- การแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต
ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต
๙. บอกปัญหาการทุจริตในชุมชน
- ปัญหาการทุจริตในชุมชนของ
ของตนได้
ตน
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๐. ระบุแนวทางการป้องกัน
การทุจริตในชุมชนโดยยึดหลัก
จริยธรรม
๑๑. วิเคราะห์ระหว่างการขัดกัน
ของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมกับการทุจริต
๑๒. ระบุแนวทางการแก้ปัญหา
การทุจริตที่เกิดจากการไม่แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๑๓. บอกความหมายของคาว่า
การขัดกันได้
๑๔. บอกรูปแบบของการขัดกันได้
๑๕. บอกสาเหตุของการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนในสังคมได้
๑๖. บอกรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคมได้
๑๗. บอกแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม

สาระการเรียนรู้
- แนวทางการป้องกันการทุจริต
ในชุมชนโดยยึดหลักจริยธรรม
- การวิเคราะห์การขัดกันของ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวมกับการทุจริต
- แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริต
ที่เกิดจากการไม่แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความหมายของคาว่า การขัดกัน
- รูปแบบของการขัดกัน
- สาเหตุของการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนในสังคม
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในสังคม
- แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในสังคม
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
- รูปแบบ/ลักษณะความละอาย
เกี่ยวกับความละอายและ
ความละอายและความไม่ทนต่อ
และความไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต
การทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุก ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต
รูปแบบ
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ
- กฎหมาย ระเบียบ บทลงโทษ
๓. ตระหนักและเห็น
ทางสังคมในระดับชุมชน
ทางสังคมในระดับชุมชน
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. บอกบทบาทและหน้าที่
- บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน
และป้องกันการทุจริต
ของเยาวชนที่ดีต่อชุมชน
ที่ดีต่อชุมชน
๕. เสนอแนวทางการปฏิบัติตน
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
เป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริต
ในชุมชน
ในชุมชน
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายความหมายของความ
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงความซื่อสัตย์และความดี
พอเพียงต้านทุจริต
๒. สรุปองค์ความรู้เชื่อมโยง
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
พฤติกรรมในชีวิตประจาวันกับ
STRONG : จิตพอเพียงต้าน หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงได้
ทุจริต
๓. ตระหนักถึงการปฏิบัติตน
๓. ตระหนักและเห็น
ตามหลักความพอเพียง
ความสาคัญของการต่อต้าน ๔. ปฏิบัติตนเป็นผู้สร้างจิตสานึก
และป้องกันการทุจริต
ในการไม่คดโกงผู้อื่น
๕. รู้และเข้าใจความหมายของคาว่า
ความโปร่งใส
๖. การแยกแยะผลกระทบจาก
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส
๗. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสานึก
ในการไม่คดโกงผู้อื่น
๘. ปฏิบัติตนเป็นผู้มีความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน
๙. อธิบายความหมาย “ตื่นรู้” ได้
๑๐. คิดวิเคราะห์ แยกแยะการ
กระทาที่มีการตื่นรู้
๑๑. อธิบายความหมายของความ
มุ่งมั่นตั้งใจได้
๑๒. อธิบายความหมาย
ของความซื่อสัตย์ได้
๑๓. ปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน
๑๔. สามารถสร้างฐานความคิด
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต
ให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิด
ของปัจเจกบุคคลได้

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของความพอเพียง
ความซื่อสัตย์และความดี
- พฤติกรรมในชีวิตประจาวันกับ
หลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การปฏิบัติตนตามหลัก
ความพอเพียง
- การปฏิบัติตนเป็นผู้สร้าง
จิตสานึกในการไม่คดโกงผู้อื่น
- ความหมายคาว่า ความโปร่งใส
- การแยกแยะผลกระทบจาก
พฤติกรรมความไม่โปร่งใส
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีจิตสานึก
ในการไม่คดโกงผู้อื่น
- การปฏิบัติตนเป็นผู้มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน
- ความหมาย ตื่นรู้
- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
การกระทาที่มีการตื่นรู้
- ความหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจ
- ความหมายของความซื่อสัตย์
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้มี
พฤติกรรมของบุคคลที่มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
- การสร้างฐานความคิดจิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตให้
เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของ
ปัจเจกบุคคล
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑๕. ประยุกต์หลักบูรณาการ
“STRONG” เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงานได้
๑๖. บอกความหมายของความเอื้อ
อาทรได้
๑๗. ยกตัวอย่างของความเอื้ออาทร
ได้

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายความหมายของพลเมือง
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ ศึกษา
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. อธิบายความแตกต่างระหว่าง
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
ความเป็นราษฎรและความเป็น
พลเมืองและมีความ
พลเมือง
รับผิดชอบต่อสังคม
๓. อธิบายคุณลักษณะของพลเมือง
๓. ตระหนักและเห็น
๔. บอกแนวทางการสร้างสานึก
ความสาคัญของการต่อต้าน ความเป็นเมืองต่อสังคม
และป้องกันการทุจริต

สาระการเรียนรู้
- การประยุกต์หลักบูรณาการ
“STRONG” เป็นแนวทางในการ
พัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน
- ความหมายของความเอื้ออาทร
- ตัวอย่างของความเอื้ออาทร

สาระการเรียนรู้
- ความหมายของพลเมืองศึกษา
- ความแตกต่างระหว่างความเป็น
ราษฎรและความเป็นพลเมือง
- คุณลักษณะของพลเมือง
- แนวทางการสร้างสานึก
ความเป็นเมืองต่อสังคม
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ
- สาเหตุของการทุจริตและทิศ
เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง ของการทุจริตและทิศทาง
ทางการป้องกันการทุจริตในสังคม
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
การป้องกันการทุจริตในสังคม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ของการต่อต้านและป้องกัน
ป้องกันการทุจริต
ระหว่างผลประโยชน์
การทุจริต
ส่วนตนและผลประโยชน์
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์
- การวิเคราะห์ วิจารณ์
ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
สังเคราะห์ผลประโยชน์ส่วนตน
๓. ตระหนักและเห็น
ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้
ออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
ความสาคัญของการต่อต้าน ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบ
โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล
และป้องกันการทุจริต
ต่อประเทศในระดับอาเซียน
กระทบต่อประเทศในระดับ
อาเซียน
๔. การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิด
- การวิเคราะห์การทุจริตที่เกิด
จากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ
จากระบบการคิดฐานสิบในอาชีพ
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อประเทศและอาเซียน ต่างๆที่ส่งผลต่อประเทศและ
อาเซียน
๕. ระบุรูปแบบการขัดกันระหว่าง
- รูปแบบการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๖. คิดแยกแยะการขัดกันระหว่าง
- การคิดแยกแยะการขัดกัน
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวมในชุมชนและสังคม
ผลประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
และสังคม
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ต่อประเทศและอาเซียน
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต
ที่เกิดขึ้นภายในระดับประเทศและ
จริยธรรมที่ใช้ในการป้องกัน
การทุจริตในระดับประเทศ
๙. เห็นความสาคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต
๑๐. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
๑๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ
๑๒. หาแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้
- การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ของการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ต่อประเทศและอาเซียน
- การทุจริตที่เกิดขึ้น
ระดับประเทศและจริยธรรมที่ใช้
ในการป้องกันการทุจริตใน
ระดับประเทศ
- ความสาคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต
- การวิเคราะห์สาเหตุการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับประเทศ
- รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน
ระดับประเทศ
- แนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ระดับประเทศ
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หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๘ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
- ลักษณะความละอายและ
เกี่ยวกับความละอาย
ความละอายและความไม่ทน
ความไม่ทนต่อการทุจริต
และความไม่ทนต่อการทุจริต ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- การสร้างตระหนักและเห็น
ความไม่ทนต่อการทุจริตทุก ของความละอายและความไม่ทน
ความสาคัญของการต่อต้าน
รูปแบบ
ต่อการทุจริต
และป้องกันการทุจริต
๓. ตระหนักและเห็น
๓. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ
- การลงโทษทางสังคม
ความสาคัญของการต่อต้าน ทางสังคม
และป้องกันการทุจริต
๔. คิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับจาก
- การคิดวิเคราะห์ผลที่ได้รับ
การลงโทษทางสังคมในระดับประเทศ จากการลงโทษทางสังคมในระดับ
ประเทศ
๕. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- การสร้างความตระหนักและ
ของการลงโทษทางสังคมในระดับ
เห็นความสาคัญของการลงโทษ
ประเทศ
ทางสังคม
๖. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความละอาย - ความไม่ทนและความละอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริตจาก
ต่อการทุจริตจากการศึกษากรณี
การศึกษากรณีตัวอย่างการทุจริตใน ตัวอย่างการทุจริตในกลุ่มประเทศ
กลุ่มประเทศอาเซียน
อาเซียน
๗. การวิเคราะห์ผลเสียจาก
- การวิเคราะห์ผลเสียจาก
การทุจริตจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับ การทุจริตจากกรณีตัวอย่าง
ความละอายและความไม่ทนต่อ
เกี่ยวกับความละอายและความไม่
การทุจริตของกลุ่มประเทศอาเซียน ทนต่อการทุจริตของกลุ่มประเทศ
อาเซียน
๘. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- การสร้างตระหนักและเห็น
ของการต่อต้านและป้องกัน
ความสาคัญของการต่อต้าน
การทุจริตในระดับกลุ่มประเทศ
และป้องกันการทุจริตในระดับ
อาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. เลือกใช้วัสดุท้องถิ่น อุปกรณ์
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
และเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
พอเพียงต้านทุจริต
การประกอบอาชีพตามหลัก
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
STRONG : จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต
๓. ตระหนักและเห็น
ความสาคัญของการต่อต้าน ๒. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
และป้องกันการทุจริต
ของการประกอบอาชีพโดยใช้
วัสดุท้องถิ่นตามหลัก STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต
หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายองค์ประกอบของการศึกษา
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ ความเป็นพลเมืองได้
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
๓. ตระหนักและเห็น
๒. บอกความหมายของคาว่าการเป็น
ความสาคัญของการต่อต้าน พลเมืองดีได้
และป้องกันการทุจริต
๓. ปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็น
พลเมืองดีได้

๔. บอกความหมายของคาว่าสร้าง
สานึกพลเมืองต่อประเทศ
๕. ระบุพฤติกรรมที่มีต่อการสร้าง
สานึกพลเมืองต่อประเทศ
๖. เห็นความสาคัญของการสร้าง
สานึกพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศ

สาระการเรียนรู้
- การประกอบอาชีพตามหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
เกี่ยวกับ
๑) การทาน้ายาล้างจาน
๒) การนวดแผนโบราณ
๓) การซ่อมรถจักรยาน
๔) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
- ความสาคัญของการประกอบ
อาชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่นตามหลัก
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

สาระการเรียนรู้
- องค์ประกอบของการศึกษา
ความเป็นพลเมือง เกี่ยวกับ
๑) ความรับผิดชอบทางสังคม
๒) ความเกี่ยวพันชุมชน
๓) ความสามารถในการอ่าน
การเขียน
- ความหมายของคาว่า การเป็น
พลเมืองดี
- หน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี
ได้แก่
๑) มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ระดับบุคคล
๒) การมีส่วนร่วม
๓) ความยุติธรรม
- ความหมายของคาว่าสร้างสานึก
พลเมืองต่อประเทศ
- พฤติกรรมที่มีต่อการสร้างสานึก
พลเมืองต่อประเทศ
- ความสาคัญของการสร้างสานึก
พลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศ
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ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนดในหน่วยการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้อง
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ให้เป็นจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ง่ายต่อการนาไป
จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะชั่ ว โมงที่ ใ ช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเอื้อต่อการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
หน่วยที่ ๑ การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. การวิเคราะห์สถานการณ์
- การวิเคราะห์สถานการณ์
เกี่ยวกับการแยกแยะระหว่าง การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ยกตัวอย่างการขัดกันระหว่าง
- ตัวอย่างการขัดกันระหว่าง
๒. สามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ส่วนรวม
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์ส่วนรวม
๓. วิเคราะห์และสังเคราะห์
- การวิเคราะห์ผลประโยชน์ส่วน
๓. ตระหนักและเห็น
ผลประโยชน์ส่วนตนออกจาก
ตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
ความสาคัญของการต่อต้าน ผลประโยชน์ส่วนรวมโดยใช้
โดยใช้ระบบคิดฐานสองที่ส่งผล
และป้องกันการทุจริต
ระบบคิดฐานสองที่ส่งผลกระทบ
กระทบต่อประเทศในสังคมโลก
ต่อประเทศในสังคมโลก
๔. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ป้องกันการทุจริต
๕. การแยกแยะการทุจริตที่เกิด
- การแยกแยะการทุจริตที่เกิด
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ
จากการคิดระบบคิดฐานสิบ
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ส่งผลกระทบ ในสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ส่งผล
ต่อประเทศและสังคมโลก
กระทบต่อประเทศและสังคมโลก
๖. รู้และเข้าใจการทุจริตที่เกิดขึ้น
- การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและ
ในโลกและจริยธรรมที่ใช้ในการ
จริยธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา
แก้ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
การทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก
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ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๗. การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมที่
เกิดขึ้นในประเทศ
๘. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทาง
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

สาระการเรียนรู้
- การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิด
จากการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นใน
ประเทศ
- รูปแบบของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและแนวทางป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

หน่วยที่ ๒ ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จานวน ๕ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ
- ลักษณะความละอายและ
เกี่ยวกับความละอายและ
ความละอายและความไม่ทน
ความไม่ทนต่อการทุจริต
ความไม่ทนต่อการทุจริต
ต่อการทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและ ๒. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการลงโทษ
- การลงโทษทางสังคมในระดับ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทางสังคมในระดับโลก
โลก
๓. ตระหนักและเห็น
๓. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ความสาคัญของการต่อต้าน ของการต่อต้านและป้องกัน
ป้องกันการทุจริต
และป้องกันการทุจริต
การทุจริต
๔. วิเคราะห์ถึงผลเสียจากการศึกษา - การวิเคราะห์ผลเสียจาก
กรณีตัวอย่างของความละอายและ
การศึกษากรณีตัวอย่างของความ
ความไม่ทนต่อการทุจริตของ
ละอายและความไม่ทนต่อการ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
ทุจริตของประเทศต่าง ๆ ในระดับ
โลก
๕. ตระหนักและเห็นความสาคัญ
- ความสาคัญของการต่อต้านและ
ของการต่อต้านและป้องกัน
ป้องกันการทุจริตจากกรณีศึกษา
การทุจริตของประเทศต่าง ๆ
กรณีตัวอย่างของความละอาย
ในระดับโลก
และความไม่ทนต่อการทุจริตของ
ประเทศต่าง ๆ ในระดับโลก
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หน่วยที่ ๓ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต จานวน ๑๓ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายความหมายและหลักการ
เกี่ยวกับ STRONG :
ของ STRONG : จิตพอเพียง
จิตพอเพียงต้านทุจริต
ต้านทุจริต
๒. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่
๒. สรุปองค์ความรู้ หลักการ
STRONG : จิตพอเพียงต้าน ของ STRONG : จิตพอเพียง
ทุจริต
ต้านทุจริต เชื่อมโยงการดาเนินการ
๓. ตระหนักและเห็น
กับบริษัทสร้างการดี
ความสาคัญของการต่อต้าน ๓. อธิบายความหมายและหลักการ
และป้องกันการทุจริต
ของบริษัทสร้างการดี
๔. สามารถจัดตั้งบริษัทสร้างการดีได้
๕. สามารถดาเนินการบริษัท
สร้างการดี โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

หน่วยที่ ๔ พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จานวน ๑๐ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ
๑. อธิบายแนวทางการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับพลเมืองและมีความ เป็นพลเมืองดี
รับผิดชอบต่อสังคม
๒. ปฏิบัติตนตามหน้าที่
พลเมืองและมีความ
๒. วิเคราะห์ความเป็นพลเมือง
รับผิดชอบต่อสังคม
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้
๓. ตระหนักและเห็น
ความเข้าใจ ทักษะและพฤติกรรม
ความสาคัญของการต่อต้าน เพื่อสร้างสานึกพลเมืองต่อสังคมโลก
และป้องกันการทุจริต

สาระการเรียนรู้
- ความหมายและหลักการ
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต
- หลักการของ STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริตเชื่อมโยง
การดาเนินการกับบริษัทสร้างการ
ดี
- ความหมายและหลักการ
ของบริษัทสร้างการดี
- การจัดตั้งบริษัทสร้างการดี
- การดาเนินการบริษัทสร้างการดี
โดยประยุกต์ใช้หลักการ
ของ STRONG : จิตพอเพียง
ต้านทุจริต

สาระการเรียนรู้
- แนวทางการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดี ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจและด้านการเมือง การ
ปกครอง
- การวิเคราะห์ความเป็นพลเมือง
ด้านคุณค่า ค่านิยม ความรู้
ความเข้าใจและทักษะและ
พฤติกรรม
- การสร้างสานึกพลเมืองต่อ
สังคมโลก
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๘. แนวทางการนาหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาไปใช้
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวเห็นด้วยกับการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาใช้ในสถานศึกษา เนื่องจาก
จุดมุ่งหมายของรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากาหนด จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
ที่สร้างความตระหนัก ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ควรปลูกฝังให้ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและ
มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปฐมวัย ประถมศึ ก ษา และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เกิด
พฤติกรรมการตระหนักรู้ ค่านิยมพื้นฐานของแต่ละบุคคล และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
การนาหลักสูตรไปใช้ เนื่องจากปัจจุบัน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดโอกาสให้
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามบริบท จุดเน้น ความพร้อมและศักยภาพ ทั้งนี้
ต้องอยู่ภายใต้กรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางดังกล่าว โรงเรียนบ้านเกาะมะนาวจึงเห็นควรกาหนดเป้ าหมายการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยให้
ชัดเจน และจัดทาแนวดาเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยดาเนินการเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ทั้งนี้ได้ผ่านการประชุม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๙. การกากับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การกากับติดตามระดับสถานศึกษา เป็นการกากับ ติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
และการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ภายในสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตามครูผู้สอน
ในด้านการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและด้านคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้การกากับ ติดตาม
การใช้หลักสูตรต้ านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่กาหนด และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่
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อภิธานศัพท์
การคิดแยกแยะ หมายถึง การคิดจาแนกองค์รวมของสิ่งต่ าง ๆ ออกเป็นองค์ย่อย ๆ ทาให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบย่อยว่ ามีความเกี่ยวเนื่องกัน สอดคล้องกัน เป็นเหตุเป็นผล และพึ่งพาอาศัยกัน
อย่างไร
ประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้ทากิจกรรมหรือได้กระทาการต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง หรือของ
กลุ่มในสังคมที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทาธุรกิจ การค้า การลงทุน
เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เป็นต้น
ประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อ ประโยชน์ ส าธารณะ (Public Interests) หมายถึง การที่บุค คลที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
หน่วยงานของรัฐ) ได้กระทาการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดาเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยก
ออกมาจากการดาเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชนกระทาการใด ๆ ตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของ
รัฐ การทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและจะมี
รูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทาในลักษณะต่างๆ กัน ที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทาของบุคคลใน
สถานะเอกชน เพียงแต่การกระทาในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทาในสถานะเอกชน จะมีความ
แตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict
of interests) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือ
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝง หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้
เสียในรูปแบบต่างๆ หรือนาประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในการใช้
อานาจหน้าที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการดังกล่าวนั้น เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ในการทางเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกต้อง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยการกระทาทาง
กาย วาจา และจิตใจของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นหลักประจาใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่มี
ประโยชน์ต่อตนเองผู้อื่นและสังคม
คุณธรรมในการป้องกันการทุจริต หมายถึง คุณธรรมที่กาหนดในโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝัง
ให้แก่นักเรียนมีพฤติกรรมสุจริต ได้แก่ อยู่อย่ างพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และจิตสาธารณะ ซึ่งคุณธรรม
เหล่านี้จะสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จริยธรรม หมายถึง หลักสาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสร้าง
พื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ
ความไม่ทน หมายถึง การแสดงออกต่อการกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคมใน
ลักษณะที่ไม่ยินยอม ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะทั้งในรูปแบบของ
กริยาท่าทางหรือคาพูด
ความละอาย หมายถึง ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือ
ผลกระทบที่จะได้รับจากการกระทานั้น จึงไม่กล้าที่จะกระทา ทาให้ตนเองไม่หลงทาในสิ่งที่ผิดนั่นคือ มีความ
ละอายใจ ละอายต่อการกระทาผิด
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ความไม่ทนต่อการทุจริต หมายถึง ความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมและการไม่
ยินยอม ไม่ยอมรับในการกระทาที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคมในลักษณะที่เป็น พฤติกรรมที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นความผิดอย่างชัดเจน ซึ่งความผิดมีบทลงโทษที่รุนแรงเจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามปฏิบัติ
การทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไมซื่อตรง
การทุจริตต่อหน้าที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่น
เชื่อว่ามีตาแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งเหนือหน้ าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้ าที่ทั้งนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
กิจ กรรมส่งเสริ มความถนัด และความสนใจ หมายถึง กิจกรรมที่จัดอย่ างเป็นกระบวนการด้ าน
รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์และสังคม มุ่งส่งเสริม
เจตคติคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้ าใจตนเอง สร้ าง
จิตสานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และ
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชุมนุม หรือชมรม
พลเมื อ ง หมายถึ ง คนที่ มี สิ ท ธิ และหน้ า ที่ ใ นฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรื อ
ประชาชนที่อยู่ภายใต้ผู้ปกครองเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกัน
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง มีสิทธิสนใจต่อส่วนรวม และมีส่วน
ร่วมในกิจการบ้านเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ระบบการเมื อ งการปกครอง สิ ท ธิ แ ละความรั บผิ ดชอบของพลเมื อ ง ระบบการบริ ห ารจั ดการ
สาธารณะและระบบตุลาการ
พลโลก หมายถึง คนทุกคน ทุกบ้าน ทุกตาบล ทุกอาเภอ ทุกจังหวัด และทุกประเทศชาติ ทุกชนเผ่า
ทุกสีผิวทุกชั้นวรรณะ ไม่มีแบ่งแยกอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย
ซับซ้อน หากนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ
ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิดฐานสอง (Digital) หมายถึง ระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทาง
เท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่นใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ
จริ ง , ทาได้ กับ ทาไม่ได้ , ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวมเป็น ต้น จึงเหมาะกับ การน ามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออก
จากกัน ได้อย่ างเด็ดขาดและไม่กระทาการที่เป็นการขัดกันระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
วัฒนธรรมสุจริต หมายถึง รูปแบบการประพฤติชอบ ประพฤติในทางที่ถูกต้องของกิจกรรมมนุษย์
รวมทั้งโครงสร้ างเชิงสัญลั กษณ์ที่ทาให้ กิจ กรรมมีความเด่นชัด มีความสาคัญในวิถีก ารดาเนินชีวิต ซึ่งเป็น
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่ร่วมกันผลิต สร้างขึ้น ร่วมใช้ด้วยการเรียนรู้จากกันและกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุค
สมัย ความเหมาะสมเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบต่อกันมา
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STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย
๑) S (sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการทางานการดารงชีวิตการ
พัฒนาตนเองและส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน ซึ่งความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์
แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพื้นฐาน แต่การตัดสินใจว่าความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผลรวม
ทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวมความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระทา
การทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๒) T (transparent) : ความโปร่งใส หมายถึง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้อง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติต ามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติ กฎหมาย ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realize)
๓) R (realize) : ความตื่นรู้ หมายถึง ผู้นา ผู้บริห าร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชน
และประเทศ ความตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบเห็นสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการทุจริตย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและ
ไม่ยินยอมต่อการทุจริตในที่สุดซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ(knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่
เกิดขึ้น ความร้ายแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม
๔) O (onward) : มุ่งไปข้างหน้า หมายถึง ผู้นา ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนมุ่งพัฒ
นาและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนฐานความโปร่งใสความพอเพียง
และร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้ นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ(knowledge) ในประเด็น
ดังกล่าว
๕) N (knowledge) : ความรู้ หมายถึง ผู้นา ผู้บริห าร บุคคลทุกระดับ องค์กรและชุมชนต้ อ งมี
ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่อง
สถานการณ์การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริตการแยกแยะผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความสาคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้า
กระทาการทุจริตและเกิดความไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
๖) G (generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้าใจต่อกันบน
ฐานของจิตพอเพียงต้านทุจริต ไม่เอื้อต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
คุณลักษณะ ๕ ประการของสถานศึกษาสุจริต ประกอบด้วย
๑) ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ของกระบวนการคิดที่สลับซับซ้อน เป็นแนวคิดในการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้บังเกิดแก่
บุคคล โดยการที่มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนบุคคลออกจากกัน ได้แก่ การคิด
แยกแยะระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ ส่ วนรวมการเห็ นประโยชน์ ส าธารณะมาก่อน
ประโยชน์ส่วนบุคคลและการไม่ยอมรับการทุจริต
๒) มีวินัย หมายถึง การแสดงออกถึงการยึด มั่น และปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ระเบี ย บ
ข้อบังคับของครอบครัว สถานศึกษา และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
๓) ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ประพฤติตนตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย
วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
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๔) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง การดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม มี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเห็นคุณค่ าของทรัพยากร
ต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
๕) จิตสาธารณะ หมายถึง การเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุขส่วนตนทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย สติปัญญา
ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดในชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
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รายชื่อคณะทางานจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑. นายธีรวัฒน์ น้อยวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒. นางอาไพ มะลิวัน
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
กรรมการ
๓. นางชลธิชา ปุ้มประเสริฐ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ/เลขานุการ
คณะทางาน
๑. นายโสภณ พันชะนะ
๒. นางสุพิน พูนเกษม
๓. นายกังวาร สาราญรมย์
๔. นางกัณธิมา น้อยวงษ์
๕. นางนิภาพร พืบขุนทด
๖. น.ส.ภาวิดา ประภาสโนบล
๗. นายอัศวิน ปุ้มประเสริฐ
๘. นายณรงค์ ป้องปัด
๙. นายสุระศักดิ์ อนันตะเสน
๑๐. น.ส.ปรีชญา เรืองธนานุรักษ์
๑๑. นายอภิสิทธิ์ แก้วเพชร
๑๒. น.ส.จุฑารัตน์ ชาติชนะ
๑๓. นายวิชัย ตรีวุธ
๑๔. น.ส.ณัฐกานต์ ซีกพุดซา

ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการ
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
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คานา
ส านั กงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่ว มกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสาหรับใช้ ในทุกระดับการศึกษา
ในส่วนของโรงเรียนบ้านเกาะมะนาวได้จัดทาหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการ
ทุจริต” ขึ้น และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบ หลักสูตรต้ านทุจริตศึกษา เมื่อวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และให้ ส ถานศึกษาน าหลั กสู ตร ต้ านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทา
ทุจริตในลักษณะต่ าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสาคัญของการ
ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย
เพื่อให้การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “ป้องกันการทุจริต” ไปใช้ได้ อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้นเกาะมะนาวจึงได้จัดทาคู่มือการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม
“การป้องกันการทุจริต” ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็น แนวทางในการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ของสถานศึกษา คู่มือประกอบด้วยความเป็นมาของหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา วัตถุประสงค์ในการ จัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป้าหมายในการจัดทาคู่มือการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สาระและผลการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ผล
การเรียนรู้และ สาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น แนวทางการนาหลักสูตรต้ านทุจริตศึกษาไปใช้ การกากับ
ติดตาม ประเมินผล และอภิธานศัพท์
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม
“การป้องกันการทุจริต” จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดทา
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
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คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)

ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)
โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๖๒
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