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ค าน า 

เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบ    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา และแนวทางในการเลือกจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพบริบท 
ปัญหาของสถานศึกษา โดยได้เรียบเรียงความรู้จากเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารวิชาการ และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ โดยเนื้อหาของเอกสารแนวทาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีจ านวน
ท้ังหมด 2 เล่ม ในเล่มนี้จะเป็นเล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุม ความเป็นมาและความส าคัญของ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  การขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบจัดรายวิชาเพิ่มเติม การบูรณาการกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
การบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ลูกเสือ – เนตรนารี ชุมนุม/ชมรม) การบูรณาการ       
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการบูรณากับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
  ขอบขอบคุณคณะผู้บริหารการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรส านักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและก าลังใจ                
ในการด าเนินการศึกษาครั้งนี้มาโดยตลอด 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูฝ่ายวิชาการ และคณะครูผู้สอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีได้ให้ความร่วมมือในการศึกษา ทดลอง และรับการนิเทศ 
ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ กระท่ังการด าเนินงานส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
  ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกฝ่าย และหากมีข้อบกพร่องในด้านเนื้อหาและหลักการทางวิชาการประการใด  
ขอความกรุณาโปรดให้ค าช้ีแนะ จักเป็นพระคุณยิ่ง และพร้อมท่ีจะน าข้อเสนอแนะมาพัฒนา และปรับปรุง
ใหแ้นวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น 
 
 
        สุรวัฒน์  เมืองมูล 
           ศึกษานิเทศก์ 
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ค าช้ีแจง 
  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1 เรื่อง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2    
เล่มนี้เป็นเอกสารส าหรับการการศึกษาด้วยตนเอง และใช้ประกอบการศึกษา ค้นคว้า และใช้ประกอบ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีเนื้อหาประกอบด้วย  
    1) ความเป็นมาและความส าคัญของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
    2) การขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
    3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบจัดรายวิชาเพิ่มเติม 
    4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการสอนกับ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการสอนกับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
    6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
    7) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบจัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
    8) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตใน
โรงเรียน 
  เนื้อหาเหล่านี้ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่าย
วิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาตามสภาพบริบท เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิด
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการป้องกันการทุจริต เกิดความรู้ ความเข้าใจและ   
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 2) ความไม่
ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอพียง และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

การจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1เรื่อง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา    
เขต 2 เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

  1)  เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝ่ายวิชาการได้มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถ
ใช้ในการบริหารจัดการ และการนิเทศภายในสถานศึกษา เรื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา   

  2)  เพื่อให้ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา          
ท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม  

  3)  เพื่อใหผู้้บริหารสถานศึกษา  ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ   
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

  4)  เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
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   5)  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านการป้องกัน  
การทุจริต เกิดความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม 2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอพียง และ      
4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
  รายละเอียดของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห ลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ประกอบด้วย ค าแนะน าการศึกษาแนวทาง วัตถุประสงค์ของการจัดท าแนวทาง เนื้อหาสาระ ค าถามก่อน
เรียนรู้ และแบบทดสอบท้ายบท ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนต้องศึกษาเนื้อหาด้วย
ตนเอง เพื่อท าความเข้าใจในรายละเอียด เนื่องจากแนวทางในแต่ละเล่มนั้น มีเนื้อหาสาระท่ีจบสมบูรณ์
ภายในตัวเอง เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรตอบค าถามก่อนเรียนรู้ให้ครบ และ
ตอบค าถามท้ายบท เพื่อให้การศึกษาด้วยตนเองได้ผลดียิ่งขึ้น สามารถท่ีจะพัฒนาตนเองน าไปสู่การบริหาร
จัดการ การนิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ค าแนะน าการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

เพื่อให้การศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเต็มศักยภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1) ตอบค าถามก่อนเรียนรู้จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา เล่มท่ี 1 เรื่อง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้
พื้นฐานของตนเอง 

2) ศึกษาค าช้ีแจงจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
เล่มท่ี 1 เรื่อง แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อจะได้เห็นความส าคัญของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมท้ังได้
ทราบว่าเมื่อศึกษาเนื้อหาครบตามท่ีก าหนดแล้ว ท่านควรจะได้รับการพัฒนาในประเด็น เนื้อหาใด 

3) ศึกษาสาระส าคัญจากแนวทางนิเทศ เล่มท่ี 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4) ระหว่างการศึกษาแนวทางทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
เล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้ศึกษาควรท าการบันทึกสาระส าคัญ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง   
ท่ีศึกษาไว้ เพื่อช่วยให้การศึกษาเนื้อหาได้ดีขึ้น ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5) ระหว่างการศึกษา ถ้าเกิดมีค าถามระหว่างการเรียนรู้ ให้น าความรู้จากการศึกษาด้วย
ตนเอง ตอบค าถามระหว่างเรียน แล้วจึงดูเฉลยค าตอบระหว่างเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใดยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

6) หลังจากศึกษาด้วยตนเองเสร็จให้ตอบค าถามหลังเรียนรู้ หลังศึกษาด้วยตนเอง        
อีกครั้ง แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใด ยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

7) ในการตอบค าถามก่อนเรียน และหลังเรียนให้ปฏิบัติตามค าช้ีแจงอย่างเคร่งครัด 
8) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างลึกซึ้งให้ศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 2 เรื่อง การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
ในสถานศึกษา ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าและใช้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

    การจัดท าและใช้แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1      
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 เล่มนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝ่ายวิชาการ มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถใช้
ในการบริหารจัดการเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้  

2) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูฝ่ายวิชาการได้มีเอกสารไว้ศึกษาค้นคว้า สามารถ
ใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้  

3) เพื่อให้ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา มีแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1  เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้ 

4) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับ  
ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

5) เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อย่างเป็นรูปธรรม 
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โครงสร้างแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

  ในการจัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1     
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 ครั้งนี้ได้ด าเนินการตามกรอบโครงสร้างหลักดังต่อไปนี้ 
 

รูปภาพ โครงสร้างหลักของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1  
    เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
   ประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าช้ีแจง 

ค าแนะน าการศึกษาแนวทางฯ 

วัตถุประสงค์ของการจัดท า 

โครงสร้างแนวทาง 

รายละเอียดขั้นตอนการศึกษา
แนวทาง 

ค าถามหลังเรียนรู้พร้อมเฉลย 

เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 

ค าถามก่อนเรียนรู้พร้อมเฉลย 

เนื้อหา  

คณะผู้จัดท า 
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รายละเอียดขั้นตอนการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

  ในการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1 เรื่อง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา    
เขต 2 เป็นเอกสารศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ศึกษาด้วยตนเองสามารถเรียนรู้จากแนวทางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ตอบค าถามก่อนเรียนรู้ ก่อนการศึกษาด้วยตนเองจากแนวทางการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ         
เพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานของตนเอง 

2) ศึกษาค าช้ีแจงของแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา      
เล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

3) ขณะศึกษาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1 เรื่อง   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา   
เขต 2 ผู้ศึกษาควรท าการบันทึกสาระส าคัญ และความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีศึกษาไว้ เพื่อช่วยให้
การศึกษาเนื้อหาได้ดีขึ้น ได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4) ระหว่างการศึกษา ถ้าเกิดมีค าถามระหว่างการเรียนรู้ ให้น าความรู้จากการศึกษา     
ด้วยตนเองตอบค าถามระหว่างเรียน แล้วจึงดูเฉลยค าตอบระหว่างเรียน เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ 
ความสามารถเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใดยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

5) หลังจากศึกษาด้วยตนเองเสร็จให้ตอบค าถามหลังเรียนรู้ หลังศึกษาด้วยตนเอง        
อีกครั้ง แล้วตรวจค าตอบของตนเองจากเฉลยค าตอบ เพื่อจะได้ทราบว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ
เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด ถ้าส่วนใด ยังไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้นให้เข้าใจ 

6) เมื่อได้เรียนรู้จากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เล่มท่ี 1 
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 ท้ัง 2 เล่ม (เล่มท่ี 1 – เล่มท่ี 2) เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาควบคู่การนิเทศจากคณะนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา               
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เงื่อนไขสู่ความส าเร็จ 
 

รูปภาพ  เง่ือนไขสู่ความส าเร็จการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     
 

 
ศึกษาค าช้ีแจง/ค าแนะน า/วัตถุประสงค์/โครงสร้าง/ 
รายละเอียดของแนวทางฯ/เง่ือนไขสู่ความส าเร็จ 

 
 

ตอบค าถามก่อนการเรียนรู้ 
 
 

 
ศึกษาเนื้อหา (อย่างละเอยีด) 

 
 

 ผ่าน  
                                                              

 
ตอบค าถามหลังการเรียนรู้ 
(ได้ 9 คะแนนขึ้นไปผ่าน) 

                                                               ไม่ผ่าน  
                                                               
             ผ่าน                            

 
 

ศึกษาแนวทางฯ เล่มที่ 2   
เร่ือง การจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตในสถานศึกษา 
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ค าถามก่อนการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

ค าช้ีแจง  
 1.  ค าถามก่อนการเรียนรู้ฉบับนี้ใช้ประกอบการวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 15 นาที  
 2.  ค าถามท้ังหมดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก) คือ แต่ละข้อจะให้ท่านเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จาก  ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีให้ไว้ เมื่อเลือกได้ค าตอบใดให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกับตัวอักษรนั้นในกระดาษค าตอบ  
 3.  หลังจากท าแบบสอบถาม ครบท้ัง 15 ข้อ แล้วท่านสามารถตรวจค าตอบจากแบบเฉลยว่า   
ท่านได้คะแนนเท่าไหร่  (โดยไม่ต้องสนใจว่าแบบทดสอบแต่ละข้อตอบ หรือเฉลยอะไร)  

********************************************************* 
1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกนัการทุจริตท่ีได้มี       
    การด าเนินการขับเคล่ือนในประเทศไทย 
 ก.  หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด 
 ข.  หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 ค.  หลักสูตรข้าราชการรุ่นใหม่ ใจสะอาด 
 ง.  หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและต ารวจ 
 
2. รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตควรเปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับช้ันใด 
 ก.  ปฐมวัย และประถมศึกษา 
 ข.  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ค.  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ง.  ทุกระดับช้ัน  
 
3. สาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต มีกี่สาระ อะไรบ้าง 
 ก.  3  สาระ ได้แก่  1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  และ 3) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข.  4  สาระ ได้แก่  1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ 
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ค.  5  สาระ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  และ 5) การละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต 
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  ง.  6  สาระ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  5) การละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต และ  
           6) การส่งเสริมและป้องกันการทุจริต 
 
4. ข้อใดควรเป็นเนื้อหา/ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้พลเมืองกับความรับผิดชอบ 
    ต่อสังคม   
   ก.  การจ าแนกสิทธิและหน้าท่ีในรงเรียน 
 ข.  การประยุกต์ใช้ระบบคิดฐานสองในระดับโรงเรียน 
 ค.  การเลือกและปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
 ง.   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต 
     ก.  ต้องมีครบท้ังขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ขัน้สอนและขั้นสรุป 
     ข.  ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เสร็จภายในเวลา 1 ช่ัวโมง และสามารถวัดและประเมินผลภายหลัง 
     ค.  ควรใช้ส่ือการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนท้ังขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป 
     ง.  ควรเน้นการทดสอบสอบความรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 
 
6. ครูท่านใดจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้เหมาะสมท่ีสุด 
   ก.  ครูเอ สอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดของใช้ส่วนตัวและของท่ีใช้ 
        ส่วนร่วม 
 ข.  ครูบี สอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ให้นักเรียนวงกลมและระบายสีรูปภาพของใช้ส่วนตัวและของท่ีใช้ 
        ส่วนร่วม 
   ค.  ครูซี สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้นักเรียนวงกลมและระบายสีรูปภาพของใช้ส่วนตัวและ 
          ของท่ีใช้ส่วนร่วม 
     ง.  ครูดี  สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและ 
         ของท่ีใช้ส่วนร่วม 
 
7. ส่ิงใดท่ีครูผู้สอน ไม่ ควรกระท าขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ก. น าผลงาน/ช้ินงานนักเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างมาจัดแสดงนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   ข. หาส่ือท่ีมีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ พร้อมมีการอ้างอิง 
       ท่ีมาแหล่งข้อมูล 
     ค. ยกตัวอย่างนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในช้ันเรียนให้เพื่อนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
         แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ง. เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และลดการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบระหว่าง 
        เรียน และปลายภาคเรียน 
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8. ข้อใดคือการใช้ค าถามส าหรับถามนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
   ก. ประธานนักเรียนท่ีดีต้องมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 
     ข. นักเรียนมีวิธีการคัดเลือกประธานนักเรียนอย่างไร 
     ค. ใครสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรยีนมากท่ีสุด 
     ง. ท าไมโรงเรียนของเราจึงต้องมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
 
9. ข้อใด ไม่ อยู่ในรูปแบบ Model จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 ก. (R) Realise : ต่ืนตัว, (O) Onward : มุ่งไปข้างหน้า 
   ข. (N) Knowledge : ความรู้, (G) Generosity : เอื้ออาทร 
   ค. (S) Sufficient : ความพอเพียง, (T) Transparent : โปร่งใส 
  ง. (H) Heart : ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม, (O) On demand : ความต้องการ 
 
10. ข้อใดกล่าวถึงการใช้ใบความรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
     เหมาะสมท่ีสุด 
   ก. ครู ก แจกใบความรู้ให้นักเรียนไปศึกษาหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงเสร็จ 
   ข. ครู ข น าข้อมูลจากหนังสือเรียนมาใช้เป็นข้อมูลหลักในใบความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ค. ครู ค คัดเลือกข้อมูลท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังพร้อมท้ังอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
   ง. ครู ง ไม่น ารูปภาพ/รูปถ่าย/รูปการ์ตูน มาใช้ประกอบการจัดท าใบความรู้เพื่อลดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 
 
11. มาตรฐานการเรียนรู้ใดเหมาะสมท่ีสุดในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู ้
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ก. มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
         ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่   
         ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     ข. มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง 
        รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  
   ค. มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ 
         การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ 
      ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
   ง. มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิด   
        การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   
        เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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12. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการบูรการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   ก. สามารถบูรณาการได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ข. ต้องก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบ  40  ช่ัวโมง 
   ค. ไม่จ าเป็นต้องจัดหาส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
         และจุดประสงค์การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ง. วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
         รวมถึงตัดสินการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
          
13. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     สามารถบูรการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใดได้เหมาะสมท่ีสุด 
   ก. กิจกรรมแนะแนว 
   ข. กิจกรรมชุมนุมรักษ์การอ่าน 
   ค. กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชน 
   ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 
14. การจัดกิจกรรมในข้อ 13 ควรวัดและประเมินผลด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
   ก. การประเมินตนเอง 
   ข. การสังเกตพฤติกรรม 
   ค. การทดสอบภาคปฏิบัติ 
   ง. การประเมินตามสภาพจริง 
 
15. วิถีชีวิตในโรงเรียนในเรื่อง การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรต้าน 
     ทุจริตศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ใดมากท่ีสุด 
 ก. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   ข. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
   ค. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
   ง. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

******************************************************* 
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กระดาษค าตอบค าถามก่อนการเรียนรู ้
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ ก. ข. ค. ง. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เฉลยค าตอบค าถามก่อนการเรียนรู้  
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ เฉลยค าตอบ 
1 ค. 
2 ง. 
3 ข. 
4 ก. 
5 ก. 
6 ข. 
7 ค. 
8 ข. 
9 ง. 
10 ค. 
11 ข. 
12 ค. 
13 ค. 
14 ง. 
15 ง. 
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1. ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 

   1.1 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
– 2564) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับ
สภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับ
ช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
ด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนท่ีท าหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคม และได้ก าหนดกลยุทธ์ 4   
กลยุทธ์คือ กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้าน
ทุจริต กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ท่ี 4 
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยมี 3 
กลยุทธ์ ท่ีก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตร บทเรียน การเรียน การสอน การน าเสนอ และรูปแบบ
การป้องกันการทุจริต รวมท้ังการพัฒนานวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้ ส าหรับทุกช่วงวัย ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 
กลยุทธ์ที่ 2 และกลยุทธ์ที่ 3  
    1.2 คณะกรรมการป.ป.ช.ได้มีค าส่ังท่ี 646/2560 ลงวันท่ี วันท่ี 26 เมษายน 2560 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกัน    
การทุจริต เพื่อด าเนินการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็น
มาตรฐานกลางเพื่อให้ สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการศึกษา น าไปปรับใช้ในการเรียน 
การสอนให้กับนักเรียนนักศึกษา ในทุกระดับช้ันเรียน ต้ังแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง หลักสูตรส าหรับฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ  ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธาน
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ 1) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 5) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 6) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 7) ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 8) ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 9) ท่ีประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 10) คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 11) สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 12) กรมยุทธศึกษาทหารบก 13) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 14) กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ 15) กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education)  
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    คณะอนุกรรมการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้         
ด้านการป้องกันการทุจริต มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้  
    1. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร หรือชุด         
การเรียนรู้และ ส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต  
    2. ก าหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบ       
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม       
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต”  
    3. พิจารณายกร่างและจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบ        
การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต โดยก าหนดโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จุดประสงค์
ของรายวิชา เนื้อหาสาระจัดระเบียบ/ล าดับของเนื้อหาสาระ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้รวมทั้งอื่น ๆ       
ท่ีเกี่ยวข้อง  
    4. พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และ       
ส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมและสมบูรณ์  พร้อมท้ัง
น าเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560  
     5. ก าหนดแผนหรือแนวทางการน าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ไปใช้ในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 6. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมาย 
 

2. การด าเนินงานเพื่อพิจารณาจัดท าหลักสูตร/ชุดวิชา/กลุ่มเป้าหมาย 
  
   2.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 1-1/2560  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560        
เพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบ       
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต หัวข้อวิชา 4 วิชา ประกอบด้วย  
    1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
     2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
    3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
    4) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
    2.2 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร หรือชุด      
การเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างวนัท่ี 17 - 20 กรกฎาคม 2560 ณ เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท 
แอนด์ สปา ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรหรือ  
ชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้แบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงช้ัน และ      
การฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี ้
     กลุ่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ส านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักงาน ป.ป.ช. 
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    กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการศึกษา  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช. /บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส านักงาน 
ป.ป.ช. 
   2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 2-2/2560 เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2560           
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยท่ีประชุม
ได้ให้ความเห็นชอบเนื้อหาหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต 4 หลักสูตร ประกอบด้วย
1) หลักสูตรอุดมศึกษา 2) หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ 3) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจ และ 4) หลักสูตรโค้ช 
 

   ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะด าเนินการจัดท าเป็นแผนการจัด   
การเรียนรู้โดยแยกเป็น 13 ระดับชั้นปี  ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 และ  
ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6  ในแต่ละระดับชั้นปี จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง ต้องจัดท า
เนื้อหา  และกิจกรรมการเรียนการสอนให้แตกต่างกันตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละ     
ช่วงวัย ซ่ึงมีเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะ จึงยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงพิจารณาเฉพาะหลักสูตร 4 
หลักสูตรที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
   2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 3-3/2560 เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560           
เพื่อพิจารณากรอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน
การทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   2.5 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต ระหว่างวันท่ี 11 – 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 
กรุงเทพมหานคร เพื่อด าเนินการคัดเลือกส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยได้แบ่งกลุ่ม
ตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงช้ัน และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
    กลุ่มท่ี 1 กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
ส านักงาน  เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และส านักงาน ป.ป.ช. 
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    กลุ่มท่ี 2 กลุ่มอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และส านักงาน 
ป.ป.ช. 
     กลุ่มท่ี 3 กลุ่มการศึกษาในส่วนทหารและต ารวจ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
จากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยผู้แทน
จากส านักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และส านักงาน ป.ป.ช. 
    กลุ่มท่ี 5 กลุ่มโค้ช ประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. 
   2.6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกนัการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี       
25 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญครู/อาจารย์ที่ม ี    
ความเช่ียวชาญการสร้างหลักสูตรในสังกัดสพฐ. จ านวนประมาณ 70 คน มาร่วมเขียนหลักสูตรกลุ่ม
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   2.7 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี 4-4/2560 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560          
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน โดยท่ีประชุมได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร หรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต     
กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมอบหมายให้ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ
หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตทุกหลักสูตรต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้     
ความเห็นชอบต่อไป  
   2.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
บรรณาธิการกิจหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระหว่าง
วันท่ี 9 - 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เชิญครูอาจารย์ที่มี     
ความเช่ียวชาญในการสร้างหลักสูตรในสังกัด สพฐ. จ านวนประมาณ 30 คน มาร่วมตรวจทานและปรับปรุง
หลักสูตรกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.9 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งท่ี 948 - 19/2561 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2561 ได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต   
ท้ัง 5 หลักสูตรและแนวทางการน าไปใช้ และเห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาส่ังการให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน า หลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มาตรา 19 
(11) และมาตรา 19 (13) 
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   2.10 ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         
เพื่อพิจารณาน าเสนอ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ต่อคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (9 เมษายน 2561) 
 
 3. มติคณะรัฐมนตรี 
 
    คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเกี่ยวกับหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education) ดังนี ้
    1. เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ท้ังนี้ ให้หน่วยงานท่ีต้องน าหลักสูตร     
ไป   ด าเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับส านักงาน ป.ป.ช. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินการ
ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ ส าหรับภาระงบประมาณท่ีอาจจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีรองรับไว้ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับ
ปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอต้ัง 
งบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
    2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ.      
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หารือร่วมกับส านักงาน ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา          
น าหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ท่ีบรรจุใหม่ รวมท้ังให้พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมาย   
ความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ท้ังในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ ให้กระทรวงศึกษาธกิารเร่งด าเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนิน
โครงการ ดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ ด้วย  
    3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์ 
รายละเอียดหลักสูตร เพื่อน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (หลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา     
ท้ังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ
ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่างๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายท่ีเกิด
จากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมท้ังจัดให้มีการประเมินผลสมฤทธิ์ของการจัด
หลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
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4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบจัดรายวิชาเพิ่มเติม 
 
    4.1 ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” 

   4.2 จุดมุ่งหมายของรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียน 
    4.2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    4.2.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    4.2.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    4.2.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    4.2.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    4.2.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     4.2.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    4.2.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    4.2.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   4.3 ค าอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม    
ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต รู้หน้าท่ีของพลเมือง
และรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต โดยใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ     
การฝึกปฏิบัติจริง การท าโครงงานกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย การสืบสอบ   
การแก้ปัญหา ทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อให้มีความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการต่อต้าน
และการป้องกันการทุจริต 
   4.4 ผลการเรียนรู้ 
         4.4.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
  4.4.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    4.4.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    4.4.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    4.4.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    4.4.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
    4.4.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    4.4.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    4.4.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
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  4.5 ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน 
     การจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ 1) การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต 3) STRONG :  
จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดช่ัวโมงการจัดการเรียน 
การสอนดังนี ้

ท่ี หน่วยการเรียนรู ้
ระดับการศึกษา 

ปฐมวัย 
ประถมศึกษา

ตอนต้น 
ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1 การคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

14 ช่ัวโมง 16 ช่ัวโมง 14 ช่ัวโมง 12 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 

2 ความไม่ทนและ
ความอายต่อ      
การทุจริต 

12 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 7 ช่ัวโมง 

3 STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริต 

9 ช่ัวโมง 4 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 8 ช่ัวโมง 

4 พลเมืองกับ      
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

5 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 10 ช่ัวโมง 15 ช่ัวโมง 

รวม (ช่ัวโมง) 40 40 40 40 40 
 

   หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต การศึกษาข้ันพื้นฐาน ก าหนดเป็น         
1 หลักสูตร และแยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ระดับช้ันปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา      
ช้ันปีท่ี 1 - 6 และระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 - 6 
    ท้ังนี้ ในแต่ละระดับช้ันปี จะใช้เวลาเรียนท้ังปี จ านวน 40 ช่ัวโมง ซึ่งจะมีเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมและการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
   *****   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ก าหนดให้โรงเรียนในสังกัด
สามารถปรับตารางช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน ครอบคลุม 4 หน่วยการเรียนรู ้โดยอาจปรับจ านวน
ช่ัวโมงตามความเหมาะสม  
   *****   โครงสร้างรายวิชาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แต่ละระดับช้ัน ครูผู้สอนสามารถศึกษา
ค้นคว้าได้ท่ีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ท่ีจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 
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4.6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการสอน 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหา
ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
    อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตท่ีส าคัญ ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ได้แก่ 

4.6.1 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.6.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.6.3 กิจกรรมเน้นทักษะกระบวนการคิด 
4.6.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน 
4.6.5 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
4.6.6 กิจกรรมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา 
4.6.7 กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

    4.6.8 กิจกรรมการอภิปราย  ฯลฯ 
   4.7 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น ท่ีระบุตามแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งอาจปรับหรือเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
   4.8 การวัดและประเมินผล  
    4.8.1 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 
     -  ความรู้ความเข้าใจ (การทดสอบ การสอบถาม การประเมินผลงาน/ช้ินงาน) 
      -  การปฏิบัติ (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
     -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (การสังเกตพฤติกรรม) 
      4.8.2 เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
     -  แบบสอบ/แบบประเมินการปฏิบัติงาน/แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
       4.8.3 การประเมินผล      
     นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
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 4.9 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ไปใชใ้น
สถานศึกษา 
  4.9.1 ก าหนดรหัสวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิม่เติม 
    4.9.2 ปรับโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษาโดยใส่รายวิชาเพิ่มเติมและจ านวน
ช่ัวโมง/หน่วยกิต 
    4.9.3 น าค าอธิบายรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ไปเพิ่มในหลักสูตรสถานศึกษา 
    4.9.4 ใส่รายวิชา “การป้องกันการทุจริต”ในโครงสร้างเวลาเรียนของสถานศึกษา 
    4.9.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
    4.9.6 มีการวัดและประเมินผลและตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    4.9.7 น าผลการประเมินประมวลผลลงในโปรแกรม SchoolMis (ระดับประถมศึกษา)/
โปรแกรม SGS ระดับมัธยมศึกษา) หรือโปรแกรมอื่นท่ีสถานศึกษาใช้ 
    4.9.8 บันทึกผลการเรียนในแบบบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา หรือแบบบันทึกผล
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ป.พ.5) และระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) 
   4.10 รหัสวิชารายวิชาเพิ่มเติมรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

ช้ัน ป้องกันการทุจริต หน้าท่ีพลเมือง 
ป.1 ส11201 ส11231 
ป.2 ส12202 ส12232 
ป.3 ส13203 ส13233 
ป.4 ส14204 ส14234 
ป.5 ส15205 ส15235 
ป.6 ส16206 ส16236 
ม.1 ภาคเรียนท่ี 1 (ส21207) ภาคเรียนท่ี 2 (ส21208) ส21237 
ม.2 ภาคเรียนท่ี 1 (ส22209) ภาคเรียนท่ี 2 (ส22210) ส22238 
ม.3 ภาคเรียนท่ี 1 (ส23211) ภาคเรียนท่ี 2 (ส23212) ส23239 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 5.1 จุดมุ่งหมายการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
     การบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
ควรค านึงถึงมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และเสริม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียน 
    5.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    5.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    5.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    5.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    5.1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    5.1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     5.1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    5.1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    5.1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   5.2 ขั้นตอนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม          
    5.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของแต่ละระดับช้ัน โดยเฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม ได้แก่ 
     -  มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี        
มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 
     -  มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึดมั่น 
ศรัทธา และธ ารงไว้ซึง่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุท้ังมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษา 
    5.2.3 จัดหาส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและจุดประสงค์      
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมีความสอดคล้องกับสภาพ บริบท             
มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
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    5.2.4 วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และตัดสิน
ผลการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการสอน 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหา
ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
   5.4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
   5.5 การวัดและประเมินผล  
    5.5.1 การประเมินการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 
     -  ความรู้ความเข้าใจ 
      -  การปฏิบัติ 
     -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      5.5.2 เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน 
     -  แบบสอบ 
      -  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
     -  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
       5.5.3 การประเมินผล 
     นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 
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 5.6 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

    5.6.1 ใส่หมายเหตุ บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเขียนใต้โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
    5.6.2 น าค าอธิบายรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ไปใส่เพิ่มเติมใน กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับช้ันท่ีบูรณาการ 
    5.6.3 วิเคราะห์หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาท่ีก าหนด
ในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” แต่ละประเด็นท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระและเนื้อหาใดของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โดยวิเคราะห์ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้และครบเนื้อหาตามท่ีรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ก าหนด 
    5.6.4 น าเนื้อหาท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันมาบูรณาการด้วยกัน แล้วก าหนดเวลาเรียน
ให้ครบ 40 ช่ัวโมง 
    5.6.5 จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 
    5.6.6 ประเมินผลรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ตัดสินผลการเรียนรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด) 

5.7 ตัวอย่าง การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบ   
บูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม       
การป้องกันการทุจริต 

เนื้อหาบูรณาการ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ส 2.1 ป.2/1 
ปฏิติตนตามข้อตกลง 
กติกา กฎ ระเบียบ 
และหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน 
 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 
ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ หน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติในครอบครัว 
โรงเรียน สถานท่ี
สาธารณะ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ผลการเรียนรู้ 
ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

สาระการเรียนรู้ 
- การปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ 
กติกาของโรงเรียน 
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมี  
ความรับผิดชอบในโรงเรียน 

การปฏิบัติตนตาม 
ข้อตกลง กติกา กฎ 
ระเบียบ หน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติ (ความ
รับผิดชอบ) ใน
ครอบครัว โรงเรียน 
และสถานท่ีสาธารณะ 

- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
- แบบวัด
สถานการณ์ 
- ฯลฯ 
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6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระ 
     การเรียนรู้อื่น 
 

   6.1 จุดมุ่งหมายการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    การบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นควรค านึงถึงมาตรฐาน และตัวชี้วัดของ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ และเสริมจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด เพื่อให้นักเรียน 
    6.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    6.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    6.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    6.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    6.1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    6.1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     6.1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    6.1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    6.1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   6.2 ขั้นตอนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    5.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของแต่ละระดับช้ัน 
    5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุท้ังมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระอื่น 
และจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    5.2.3 จัดหาส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
มาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา และมีความสอดคล้องกับสภาพ บริบทมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    5.2.4 วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ
จุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และตัดสินผลการเรียนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีบรูณาการ 

6.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการสอน 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ



30 

 

 

จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย             
การแก้ปญัหาตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
   6.4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
   6.5 การวัดและประเมินผล  
    6.5.1 การประเมินการเรียนรู ้โดยใช้เครื่องมือประเมินการเรียนรู้ในด้าน 
     -  ความรู้ความเข้าใจ 
      -  การปฏิบัติ 
     -  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
      6.5.2 เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน 
     -  แบบสอบ 
      -  แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
     -  แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
       6.5.3 การประเมินผล 
     นักเรียนผ่านการประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

6.6 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 6.6.1 ใส่หมายเหตุ บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” กับกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ท่ีบูรณาการโดยเขียนใต้โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
    6.6.2 น าค าอธิบายรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ไปใส่เพิ่มเติมใน กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ท่ีบูรณาการ ในระดับช้ันท่ีบูรณาการ 
    6.6.3 วิเคราะห์หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาท่ีก าหนด
ในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” แต่ละประเด็นท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
สาระและเนื้อหาใดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ โดยวิเคราะห์ครบทุกหน่วยการเรียนรู้และครบ
เนื้อหาตามท่ีรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ก าหนด 
    6.6.4 น าเนื้อหาท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันมาบูรณาการด้วยกัน แล้วก าหนดเวลาเรียน
ให้ครบ 40 ช่ัวโมง 
    6.6.5 จัดท าแผนการเรียนรู้บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 
    6.6.6 ประเมินผลรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ตัดสินผลการเรียนรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ (ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด) 
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6.7 ตัวอย่าง การวิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบ   
บูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

ชั้น................................................................... 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม       
การป้องกันการทุจริต 

เนื้อหาบูรณาการ 
การวัดและ
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด.......................... 
………………….………….. 
ช้ัน............................... 
 

 
สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 
.................................... 
………………….…………. 
………………….…………. 
………………….…………. 

ช้ัน................................................ 
 

ผลการเรียนรู้ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

สาระการเรียนรู้ 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 

…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
  7.1 จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรค านึงถึงผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา 
“การป้องกันการทุจริต” ท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เพื่อใหน้ักเรียน 
    7.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    7.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    7.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    7.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    7.1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    7.1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     7.1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    7.1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    7.1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   7.2 ขั้นตอนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    7.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้อหาของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กับผลการเรียนรู้  จุดประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 
    7.2.2 จัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เนื้อหาของแต่ละกิจกรรมในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  และจุดประสงค์การเรียนรู้   
ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    7.2.3 จัดหาส่ือประกอบการจัดกิจกรรมท่ีมีความสอดคล้อง เนื้อหาของแต่ละกิจกรรม  
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี          
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  และ
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รวมถึงมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท              
มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    7.2.4 อาจมีการจัดหาบุคลากรภายใน นอกสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        
ท่ีเป็นผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง  ครูภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรืออื่นๆ  ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรยีน 
(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ) กิจกรรมเพื่อสังคมและ
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สาธารณประโยชน์  ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้อง
กับสภาพ บริบท มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    7.2.5 วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม 
ชมรม) ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  และจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และตัดสินผลการเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีบูรณาการ  

7.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการจัดกิจกรรม 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหา
ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
   7.4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
   7.5 การวัดและประเมินผล  
    วิธีการประเมินกิจกรรมในกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ควรประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น  

7.5.1 การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน โดยไม่
ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน สามารถท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์
ชัดเจน ควรมีการประเมินหลายครั้ง หลายสถานการณ์ เพื่อขจัดความล าเอียง โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบประเมินประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เป็นต้น  
    7.5.2 การสอบถาม พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการพูด
แสดงความรู้ ความคิดเห็น โดยครูผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้เก็บข้อมูล จดบันทึก 
    7.5.3 การให้นักเรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู้  เป็นการให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความรู้  
ทักษะ เจตคติจากการจัดกิจกรรม ซึ่งยังเป็นการพฒันาทักษะด้านการเขียนอีกด้วย 
    7.5.4 การประเมนิการปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องเตรียมคือ ภาระงาน (Tasks) ท่ีให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต 
การทดลอง การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 
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7.5.6 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นการเก็บรวบรวม
ช้ินงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน 
    7.5.7 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ผลท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง จึงควรใช้การประเมิน
การปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น  ภาระงาน (Tasks) ใกล้เคียง
กับชีวิตจริง และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้คียงกับชีวิตจริง 
    7.5.8 การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment)  การประเมินตนเอง
จะให้ดีจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความส าเร็จของช้ินงาน/ภาระงาน และมาตรการ
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เครื่องมือการประเมินมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน   
การใช้แบบส ารวจ การพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 
    7.5.9 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) การประเมินโดยเพื่อนจะมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย เช่ือใจ และไม่อคติ เพื่อให้การให้ข้อมูล
ย้อนกลับมีความซื่อตรง เป็นเชิงบวกท่ีเป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตรงกัน        
อันน าไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเก่งขึ้น 

7.5.10 การประเมินผล 
      นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/
ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

7.6 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 7.6.1 ใส่หมายเหตุ บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยเขียนใต้โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
    7.6.2 วิเคราะห์หน่วยการเรียน/ผลการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาท่ีก าหนด
ในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีเนื้อหาใดท่ีสามารถบูรณาการกับกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (โดยดูจากวัตถุประสงค์ของ
แต่ละกิจกรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

   7.6.3 น าเนื้อหาท่ีสัมพันธ์หรือสอดคล้องกันมาบูรณาการด้วยกัน แล้วก าหนดเวลาเรียน
ให้ครบ 40 ช่ัวโมง 
    7.6.4 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ) กิจกรรม    
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 
    7.6.5 ประเมินผลรวมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม ชมรม) ) กิจกรรม    
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด (ผ่าน/ไม่ผ่าน)        
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 7.7 ตัวอย่าง การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
กิจกรรมแนะแนว 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
หน่วยที่ 2 ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
เนื้อหา ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเกี่ยวกับ
การสอบ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระที่ 2 กิจกรรมนักเรียน 

- กิจกรรมลูกเสือ 
(ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) 

เนื้อหา 
- ระเบียบแถวลูกเสือ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
เนื้อหา 

- ระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เนื้อหา 
ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หน่วยที่ 2 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
เนื้อหา 
ความเอื้ออาทร (Generosity) 
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8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบจัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
   8.1 จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการ     
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรค านึงถึงผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนด          
ในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ท่ีมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เนื้อหาของแต่ละกิจกรรม         
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียน 
    8.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    8.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    8.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    8.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    8.1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    8.1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     8.1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    8.1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    8.1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   8.2 ขั้นตอนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    8.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นเนื้อหาของแต่ละกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
ท่ีสถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้วกับผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา 
“การป้องกันการทุจริต” 
    8.2.2 จัดกิจกรรมใหน้ักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เนื้อหาของแต่ละกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
ท่ีสถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว และจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    8.2.3 จัดหาส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง เนื้อหาของ       
แต่ละกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว  และเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา  รวมถึงมีความสอดคล้องกับสภาพ บริบท มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    8.2.4 อาจมีการจัดหาบุคลากรภายใน นอกสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        
ท่ีเป็นผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง  ครูภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรืออื่นๆ  ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว  ในการจัด     
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบท                  
มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
    8.2.5 วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการอยู่แล้วและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และตัดสินผล
การเรียนในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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8.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการจัดกิจกรรม 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหา
ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
   8.4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
   8.5 การวัดและประเมินผล  
    วิธีการประเมินกิจกรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น  

8.5.1 การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน โดยไม่
ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน สามารถท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์
ชัดเจน ควรมีการประเมินหลายครั้ง หลายสถานการณ์ เพื่อขจัดความล าเอียง โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบประเมินประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เป็นต้น  
    8.5.2 การสอบถาม พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการพูด
แสดงความรู้ ความคิดเห็น โดยครูผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้เก็บข้อมูล จดบันทึก 
    8.5.3 การให้นักเรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู้  เป็นการให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความรู้  
ทักษะ เจตคติจากการจัดกิจกรรม ซึ่งยังเป็นการพฒันาทักษะด้านการเขียนอีกด้วย 
    8.5.4 การประเมินการปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องเตรียมคือ ภาระงาน (Tasks) ท่ีให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต 
การทดลอง การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 

8.5.5 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นการเก็บรวบรวม
ช้ินงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน 
    8.5.6 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ผลท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง จึงควรใช้การประเมิน
การปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น  ภาระงาน (Tasks) ใกล้เคียง
กับชีวิตจริง และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 



38 

 

 

8.5.7 การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment)  การประเมินตนเอง
จะให้ดีจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความส าเร็จของช้ินงาน/ภาระงาน และมาตรการ
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เครื่องมือการประเมินมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน   
การใช้แบบส ารวจ การพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 
    8.5.8 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) การประเมินโดยเพื่อนจะมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย เช่ือใจ และไม่อคติ เพื่อให้การให้ข้อมูล
ย้อนกลับมีความซื่อตรง เป็นเชิงบวกท่ีเป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตรงกัน        
อันน าไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเก่งขึ้น 

8.5.10 การประเมินผล 
      นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/
ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

8.6 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 8.6.1 ใส่หมายเหตุ บูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” เป็นกิจกรรมเสริม

หลักสูตร โดยเขียนใต้โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา 
   8.6.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา 

    8.6.3 น าเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” ว่าแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
มีเนื้อหาใดท่ีสามารถบูรณาการกับโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสถานศึกษาด าเนินการอยู่แล้ว 

   8.6.4 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา “การป้องกันการทุจริต”          
ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษาก าหนดให้ครบ 40 ช่ัวโมง 
    8.6.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตรรายวิชา “การป้องกันการทุจริต”    
    8.6.6 ประเมินและตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)     

8.7 ตัวอย่างการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดท าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- สหกรณ์โรงเรียน (เน้นการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) 
 
- สภานักเรียน (เน้นความเป็นประชาธิปไตย) 
 
 
- ว่ายน้ าเพื่อชีวิต (เน้นความรับผิดชอบต่อตนเอง
และผู้อื่น) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่าง     
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต (การเลือกตั้งประธานนักเรียน) 
 
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 
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9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
 

9.1 จุดมุ่งหมายการจัดกิจกรรมในรูปแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
    การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในรูปแบบบูรณาการ     
กับวิถีชีวิตในโรงเรียนควรค านึงถึงผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา 
“การป้องกันการทุจริต” ท่ีมีความสอดคล้องกับแต่ละกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียนเพื่อใหน้ักเรียน 
    9.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    9.1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
    9.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    9.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
    9.1.5 สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
    9.1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
     9.1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
    9.1.8 ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
    9.1.9 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต 
   9.2 ขั้นตอนการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
    9.2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นเนื้อหาของผลการเรียนรู้  จุดประสงค์   
การเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต”กับกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียน 
    9.2.2 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหน้ักเรียนได้เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีบูรณาการ  
กับกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียน 
    9.2.3 จัดหาส่ือ อุปกรณ์ สนับสนุนการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีบูรณาการ     
กับกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียน รวมถึงมีความสอดคล้องกับสภาพ บริบท มีความน่าสนใจ เหมาะสม    
กับวัยของนักเรียน 
    9.2.4 อาจมีการจัดหาบุคลากรภายใน นอกสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง        
ท่ีเป็นผู้น าชุมชน  ผู้ปกครอง  ครูภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้าน  หรืออื่นๆ  ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ และจัดกิจกรรมกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียนท่ีบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    9.2.5 วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมในวิถีชีวิตในโรงเรียน        
ท่ีบูรณาการกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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9.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    แนวคิดและแนวการจัดกิจกรรม 
    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้นการใช้ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้าง
ความรู้ ได้แก่ 1) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory)  2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม 
(Social ConstructivismTheory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive Constructivism)    
4) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 
Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)           
ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมจะใช้กลยุทธ์การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือจัดตาม      
ความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ด้วยการสอนโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ
จริงการท าโครงงานสืบสวนสอบสวน กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน(5 STEPs) การอภิปราย การแก้ปัญหา
ตลอดจนใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลายเหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
   9.4 สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
    การจัดกิจกรรมด้วยส่ือการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น 
วีดิโอ ข่าว VTR นิทาน การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน เอกสารแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่างๆ ใบความรู้    
ใบงาน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น 
   9.5 การวัดและประเมินผล  
    วิธีการประเมินกิจกรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรประเมินด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น  

9.5.1 การสังเกตพฤติกรรม เป็นการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน โดยไม่
ขัดจังหวะการท างานหรือการคิดของผู้เรียน สามารถท าได้ตลอดเวลา แต่ควรมีกระบวนการและจุดประสงค์
ชัดเจน ควรมีการประเมินหลายครั้ง หลายสถานการณ์ เพื่อขจัดความล าเอียง โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น 
แบบประเมินประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ สมุดจดบันทึก เป็นต้น  
    9.5.2 การสอบถาม พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการพูด
แสดงความรู้ ความคิดเห็น โดยครูผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้เก็บข้อมูล จดบันทึก 
    9.5.3 การให้นักเรียนเขียนสะท้อนการเรียนรู้  เป็นการให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนความรู้  
ทักษะ เจตคติจากการจัดกิจกรรม ซึ่งยังเป็นการพฒันาทักษะด้านการเขียนอีกด้วย 
    9.5.4 การประเมินการปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องเตรียมคือ ภาระงาน (Tasks) ท่ีให้ผู้เรียน
ปฏิบัติ เช่น การท าโครงงาน การส ารวจ การน าเสนอ การสร้างแบบจ าลอง การท่องปากเปล่า การสาธิต 
การทดลอง การจัดนิทรรศการ การแสดงละคร เป็นต้น และเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) 

9.5.5 การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) เป็นการเก็บรวบรวม
ช้ินงานของผู้เรียนเพื่อสะท้อนความก้าวหน้าและความส าเร็จของผู้เรียน 
    9.5.6 การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้ได้ผลท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง จึงควรใช้การประเมิน
การปฏิบัติ (Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น  ภาระงาน (Tasks) ใกล้เคียง
กับชีวิตจริง และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

 



41 

 

 

9.5.7 การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-assessment)  การประเมินตนเอง
จะให้ดีจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีเกณฑ์ท่ีบ่งบอกความส าเร็จของช้ินงาน/ภาระงาน และมาตรการ
ปรับปรุงแก้ไขตนเอง เครื่องมือการประเมินมีหลายรูปแบบ เช่น การอภิปราย การเขียนสะท้อนผลงาน   
การใช้แบบส ารวจ การพูดคุยกับผู้สอน เป็นต้น 
    9.5.8 การประเมินโดยเพื่อน (Peer Assessment) การประเมินโดยเพื่อนจะมี
ประสิทธิภาพ ครูต้องสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศผ่อนคลาย เช่ือใจ และไม่อคติ เพื่อให้การให้ข้อมูล
ย้อนกลับมีความซื่อตรง เป็นเชิงบวกท่ีเป็นประโยชน์ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตรงกัน        
อันน าไปสู่การให้ข้อมูลย้อนกลับท่ีเก่งขึ้น 

9.5.9 การประเมินผล 
      นักเรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/
ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 

9.6 แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบูรณาการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 9.6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบการบูรณาการหลักสูตรรายวิชา “การป้องกันการทุจริต”      

กับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
      9.6.2 วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และเนื้อหาท่ีก าหนดในรายวิชา “การป้องกันการทุจริต” 
ในแต่ละระดับช้ันให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีจัดเป็นวิถีชีวิตในสถานศึกษา 

   9.6.3 จัดท าบูรณาการรายวิชา “การป้องกันการทุจริต”ในระดับช้ันท่ีสถานศึกษา
ก าหนดให้ครบ 40 ช่ัวโมง 
    9.6.5 ก าหนดเกณฑ์การประเมินกิจกรรมท่ีบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา โดยตัดสิน
ผลการเรียน (ผ่าน/ไม่ผ่าน)        
 9.7 ตัวอย่างการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา 
 

วิถีชีวิตในสถานศึกษา หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- ของเล่น/ของใช้ (เน้นการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) 
 
 
 

- การเข้าแถว (เน้นการไม่แซงคิว) 
 
 

- การรับประทานอาหาร  (เน้นการรับประทาน
อาหารให้หมดไม่เหลือท้ิง) 
 

- การแต่งกาย (เน้นการแต่งกายให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามระเบียบของสถานศึกษา) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่าง     
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(การแยกแยะของเล่นท่ีเป็นของส่วนรวมกับของ  
ส่วนตน) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทน
ต่อการทุจริต (การไม่แซงคิวในการเข้าแถว) 
 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียง 
(ความพอเพียง) 
 

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (การแต่งกายให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม
ระเบียบของสถานศึกษา) 
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ค าถามหลังการเรียนรู้ 
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

ค าช้ีแจง  
 1.  ค าถามก่อนการเรียนรู้ฉบับนี้ใช้ประกอบการวัดความรู้พื้นฐานก่อนการเรียนรู้แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเล่มท่ี 1 เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เวลาในการท าแบบทดสอบ 10 นาที  
 2.  ค าถามท้ังหมดเป็นแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ (4 ตัวเลือก) คือ แต่ละข้อจะให้ท่านเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว จาก  ก. ข. ค. หรือ ง. ท่ีให้ไว้ เมื่อเลือกได้ค าตอบใดให้ท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกับตัวอักษรนั้นในกระดาษค าตอบ  
 3.  หลังจากท าแบบสอบถาม ครบท้ัง 15 ข้อ แล้วท่านสามารถตรวจค าตอบจากแบบเฉลยว่า   
ท่านได้คะแนนเท่าไหร่  (โดยไม่ต้องสนใจว่าแบบทดสอบแต่ละข้อตอบ หรือเฉลยอะไร)  

********************************************************* 
1. ข้อใด ไม่ใช่ หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกนัการทุจริตท่ีได้มี      
การด าเนินการขับเคล่ือนในประเทศไทย 
 ก.  หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด 
 ข.  หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 
 ค.  หลักสูตรข้าราชการรุ่นใหม่ ใจสะอาด 
 ง.  หลักสูตรตามแนวทางการรับราชการกลุ่มทหารและต ารวจ 
 
2. รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตควรเปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับช้ันใด 
 ก.  ปฐมวัย และประถมศึกษา 
 ข.  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ค.  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ง.  ทุกระดับช้ัน  
 
3. สาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต มีกี่สาระ อะไรบ้าง 
 ก.  3  สาระ ได้แก่  1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  และ 3) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข.  4  สาระ ได้แก่  1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ 
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ค.  5  สาระ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  และ 5) การละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต 
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  ง.  6  สาระ ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม  
           2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
             4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  5) การละอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต และ  
           6) การส่งเสริมและป้องกันการทุจริต 
 
4. ข้อใดควรเป็นเนื้อหา/ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม   
   ก.  การจ าแนกสิทธิและหน้าท่ีในรงเรียน 
 ข.  การประยุกต์ใช้ระบบคิดฐานสองในระดับโรงเรียน 
 ค.  การเลือกและปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร 
 ง.   แนวทางการปฏิบัติตนเป็นผู้มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต 
     ก.  ต้องมีครบท้ังขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ขัน้สอนและขั้นสรุป 
     ข.  ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เสร็จภายในเวลา 1 ช่ัวโมง และสามารถวัดและประเมินผลภายหลัง 
     ค.  ควรใช้ส่ือการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอนท้ังขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นสรุป 
     ง.  ควรเน้นการทดสอบสอบความรู้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 
 
6. ครูท่านใดจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้เหมาะสมท่ีสุด 
   ก.  ครูเอ สอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิดของใช้ส่วนตัวและของท่ีใช้ 
        ส่วนร่วม 
 ข.  ครูบี สอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ให้นักเรียนวงกลมและระบายสีรูปภาพของใช้ส่วนตัวและของท่ีใช้ 
        ส่วนร่วม 
   ค.  ครูซี สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้นักเรียนวงกลมและระบายสีรูปภาพของใช้ส่วนตัวและ 
          ของท่ีใช้ส่วนร่วม 
     ง.  ครูดี  สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้นักเรียนเขียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและ 
         ของท่ีใช้ส่วนร่วม 
 
7. ส่ิงใดท่ีครูผู้สอน ไม่ ควรกระท าขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ก. น าผลงาน/ช้ินงานนักเรียนท่ีสามารถเป็นแบบอย่างมาจัดแสดงนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   ข. หาส่ือท่ีมีความน่าสนใจ และสอดคล้องกับเนื้อหา จากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้ พร้อมมีการอ้างอิง 
       ท่ีมาแหล่งข้อมูล 
     ค. ยกตัวอย่างนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในช้ันเรียนให้เพื่อนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  
         แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     ง. เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และลดการวัดและประเมินผลด้วยแบบทดสอบระหว่าง 
        เรียน และปลายภาคเรียน 
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8. ข้อใดคือการใช้ค าถามส าหรับถามนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
   ก. ประธานนักเรียนท่ีดีต้องมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 
     ข. นักเรียนมีวิธีการคัดเลือกประธานนักเรียนอย่างไร 
     ค. ใครสมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรยีนมากท่ีสุด 
     ง. ท าไมโรงเรียนของเราจึงต้องมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
 
9. ข้อใด ไม่ อยู่ในรูปแบบ Model จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 ก. (R) Realise : ต่ืนตัว, (O) Onward : มุ่งไปข้างหน้า 
   ข. (N) Knowledge : ความรู้, (G) Generosity : เอื้ออาทร 
   ค. (S) Sufficient : ความพอเพียง, (T) Transparent : โปร่งใส 
  ง. (H) Heart : ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม, (O) On demand : ความต้องการ 
 
10. ข้อใดกล่าวถึงการใช้ใบความรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
     เหมาะสมท่ีสุด 
   ก. ครู ก แจกใบความรู้ให้นักเรียนไปศึกษาหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงเสร็จ 
   ข. ครู ข น าข้อมูลจากหนังสือเรียนมาใช้เป็นข้อมูลหลักในใบความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ค. ครู ค คัดเลือกข้อมูลท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังพร้อมท้ังอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 
   ง. ครู ง ไม่น ารูปภาพ/รูปถ่าย/รูปการ์ตูน มาใช้ประกอบการจัดท าใบความรู้เพื่อลดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ 
 
11. มาตรฐานการเรียนรู้ใดเหมาะสมท่ีสุดในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ก. มาตรฐาน ส 1.1  รู้ และเข้าใจประวัติ ความส าคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ 
         ศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่   
         ร่วมกันอย่างสันติสุข 
     ข. มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารง 
        รักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  
   ค. มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ในด้านความสัมพันธ์และ 
         การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ  วิเคราะห์ 
      ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
   ง. มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนษุย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ ก่อให้เกิด   
        การสร้างสรรค์วัฒนธรรม  มีจิตส านึก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์   ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม   
        เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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12. ข้อใดกล่าว ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการบูรการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   ก. สามารถบูรณาการได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ข. ต้องก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบ  40  ช่ัวโมง 
   ค. ไม่จ าเป็นต้องจัดหาส่ือประกอบการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
         และจุดประสงค์การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ง. วัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
         รวมถึงตัดสินการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการ 
          
13. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     สามารถบูรการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใดได้เหมาะสมท่ีสุด 
   ก. กิจกรรมแนะแนว 
   ข. กิจกรรมชุมนุมรักษ์การอ่าน 
   ค. กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ป่าชุมชน 
   ง. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
 
14. การจัดกิจกรรมในข้อ 13 ควรวัดและประเมินผลด้วยวิธีการใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุด 
   ก. การประเมินตนเอง 
   ข. การสังเกตพฤติกรรม 
   ค. การทดสอบภาคปฏิบัติ 
   ง. การประเมินตามสภาพจริง 
 
15. วิถีชีวิตในโรงเรียนในเรื่อง การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรต้าน 
     ทุจริตศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ใดมากท่ีสุด 
 ก. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
   ข. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
   ค. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
   ง. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

******************************************************* 
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กระดาษค าตอบค าถามหลังการเรียนรู ้
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 
ข้อ ก. ข. ค. ง. 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
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เฉลยค าตอบค าถามหลังการเรียนรู้  
ประกอบการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

เล่มที่ 1 เร่ือง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2     

 

ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
1 ค. หลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ และส่ือประกอบการเรียนรู้ด้านการป้องกนั

การทุจริตท่ีได้มีการด าเนินการขับเคล่ือนในประเทศไทย ได้แก่  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) 
หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with Good 
Heart”) หลักสูตรตามแนวทางรับราชการกลุ่มทหารและต ารวจ 
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อ       
การทุจริต และหลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 

2 ง. รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตควรเปิดสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  

3 ข. สาระการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต มี  4  สาระ 
ได้แก่ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนร่วม  2) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  3) STRONG : 
จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

4 ก. การจ าแนกสิทธิและหน้าท่ีในรงเรียนเป็นเนื้อหา/ประเด็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในหนว่ยการเรียนรูพ้ลเมืองกับความรับผิดชอบ    
ต่อสังคม    

5 ก. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตในรูปแบบรายวิชา
เพิ่มเติม ต้องมีการจัดกิจกรรมครบท้ังขั้นน าเข้าสู่บทเรียน              
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ขั้นสอน  และขั้นสรุป 

6 ข. ครูบี สอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 โดยให้นักเรียนวงกลมและระบายสี
รูปภาพของใช้ส่วนตัวและของท่ีใช้ส่วนร่วม เป็นการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีเหมาะสม 

7 ค. การยกตัวอย่างนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในช้ันเรียน   
ให้เพื่อนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีครูผู้สอนไม่ควรกระท า 

8 ข. การตั้งค าถามขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต ควรเน้น
ค าถามระดับสูง (ระดับวิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์) เช่น 
ค าถามส าหรับถามนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนกัเรียน       
ท่ีเหมาะสม : “นักเรียนมีวิธีการคัดเลือกประธานนักเรียนอย่างไร” 
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ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
9 ง. Model จิตพอเพียงต้านทุจริต ประกอบด้วย  

          (S) Sufficient : ความพอเพียง 
          (T) Transparent : โปร่งใส          
          (R) Realise : ต่ืนตัว 
          (O) Onward : มุ่งไปข้างหน้า 
          (N) Knowledge : ความรู้ 
          (G) Generosity : เอื้ออาทร 

10 ค. การใช้ใบความรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาได้เหมาะสม โดยสามารถคัดเลือกข้อมูลท่ีสอดคล้องกับผล     
การเรียนรู้ที่คาดหวัง พร้อมท้ังอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล 

11 ข. มาตรฐานการเรียนรู้ใดเหมาะสมในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้แก่  
   มาตรฐาน  ส 2.1  เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็น
พลเมืองดี มีค่านิยมท่ีดีงาม และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข และ 
          มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา และธ ารงไว้ซึง่การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

12 ค. การบูรการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
สามารถบูรณาการได้มากกว่า 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และต้อง
ก าหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบ 40  ช่ัวโมง รวมถึง
การวัดและประเมินผลตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด และจุดประสงค์    
การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และตัดสินการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีบูรณาการ 

13 ค. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์  
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรการในกิจกรรมชมรม
อนุรักษ์ป่าชุมชน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแยกแยะระหว่าง
พันธุ์ไม้ ต้นไม้ ป่าไม้ส่วนบุคคล และชุมชน 

14 ง. การวัดและประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง การแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสามารถบูรการ   
ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรใช้การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
โดยเฉพาะการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment)     
ซึ่งเป็นการประเมินด้วยวธิีการที่หลากหลายท่ีกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้
ได้ผลท่ีสะท้อนความสามารถท่ีแท้จริง จึงควรใช้การประเมินการปฏิบัติ 
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ข้อ เฉลยค าตอบ ค าตอบ/เหตุผลประกอบ 
(Performance Assessment) ร่วมกับการประเมินด้วยวิธีการอื่น  
ภาระงาน (Tasks) ใกล้เคียงกับชีวิตจริง และการก าหนดเกณฑ์      
การประเมิน (Rubrics) ให้สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง 

15 ง. วิถีชีวิตในโรงเรียนในเรื่อง การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรียน สอดคล้องกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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 คณะท างาน 
 

ท่ีปรึกษา 
   นายชาญชัย ทองแสน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 นายมรกต  อนุเคราะห์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 นายนิคม  กีรติวรางกูร   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

นายชนธัญ ต๊ิบเมืองมา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

คณะท างานตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 
นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา  ศึกษานิเทศก์ 
นางสกาวรัตน์  ไกรมาก  ศึกษานิเทศก์  
นางสาวเฟย  ฤดีใจ   ศึกษานิเทศก์  
นางปิ่นนรา  ช่ืนวงศ์   ศึกษานิเทศก์  
นางช่อเพชร  วงศ์ชัย   ศึกษานิเทศก์  
นางนงคราญ  ไชยวงศ์  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวสุพิน  ไชยจ าเริญ  ศึกษานิเทศก์  
นางปฤษณา  ด ารงค์ชีพ  ศึกษานิเทศก์  
นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์  ศึกษานิเทศก์ 
นางนิศากร  สมฤทธิ์   ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวชนัญชิดา  วงศ์ใหญ่  ศึกษานิเทศก์ 
นางสาวธีรวรรณ  จันทร์วิชชาพร ศึกษานิเทศก์ 

 นายสุรพงษ์   ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์   
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 
 

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียน 
นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  
 

ตรวจทาน/พิสูจน์อักษร 
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์  

 

ปก  
 นายสุรวัฒน์  เมืองมูล   ศึกษานิเทศก์ 
 นางสาวศิริลักษณ์  มีทางดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    
 

 


