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การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

กจิกรรม บริษัทสร้างการด ี                                            
(มีนาคม – กนัยายน ๒๕๖๒)



การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

กจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ
ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน



การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

กจิกรรม การถอดบทเรียน 
(Best Practice)

(มีนาคม – กนัยายน ๒๕๖๒)



การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

กจิกรรม การสร้างส านึกพลเมือง
(Project Citizen)

(มีนาคม – กนัยายน ๒๕๖๒)



การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)

กจิกรรม ส่ือภาพยนตร์ส้ัน รณรงค์                            
การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต
(มีนาคม – กนัยายน ๒๕๖๒)



การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส                            
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ (ITA Online)
(มีนาคม – กนัยายน 2562)



หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา 
(หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน)

การด าเนินกจิกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ป้องกนัการทุจริต”          

(โครงการโรงเรียนสุจริต)



ภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษา

เพ่ือให้เกดิการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยัง่ยืน



ภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษา

เพ่ือให้มีการเพิม่ค่า CPI สูงขึน้



ภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษาภารกจิดา้นการป้องกนัทจุรติ กบั การจดัท าหลกัสูตรตา้นทจุริตศึกษา

เพ่ือให้เกดิการเปลีย่นแปลงสังคมไปสู่สังคม                            
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต



หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education)

๑. ความเป็นมาของหลกัสูตร-มตขิองคณะรัฐมนตรี
๒. องค์ประกอบของแต่ละหลกัสูตร

๓. เน้ือหาของหลกัสูตร
๔. การขบัเคล่ือนหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา



พันธกิจ : สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

(พ.ศ. 2560 – 2564)

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดชันี

การรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: 

CPI)

ของประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างสังคม

ที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สกัดกั้นการ

ทุจริต
เชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบ

ป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการการ

ปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ านง

ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต



ยุทธศาสตร์ทีเ่ท่าไรเกีย่วข้องกบัการศึกษา ?ยุทธศาสตร์ทีเ่ท่าไรเกีย่วข้องกบัการศึกษา ?

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สร้างสังคม

ทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พฒันาระบบป้องกนั
การทุจริตเชิงรุก



ยุทธศาสตร์ที่ 1
“สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 

กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ

แยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทาง

สังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการทุก

ภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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ต้องจัดท า
หลักสูตร



ยทุธศาสตรท์ี่ ๑ “สรา้งสงัคมไม่ทนต่อการทจุรติ”  

มุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัในกระบวนการปรบัสภาพสงัคมใหเ้กดิภาวะที่ 

“ไม่ทนต่อการทจุรติ” โดยเริ่มต ัง้แต่กระบวนการกลอ่มเกลาทางสงัคม

ในทกุระดบัช่วงวยัต ัง้แต่ปฐมวยัเพือ่สรา้งวฒันธรรมต่อตา้นการทจุรติ 

และปลูกฝงัความพอเพยีง มีวนิยั ซ่ือสตัยส์จุรติ ด าเนินการผ่านสถาบนั

หรอืกลุม่ตวัแทนที่ท าหนา้ที่กลอ่มเกลาทางสงัคม



18
ความเห็นชอบร่วมกันจัดท า
“หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงศึกษาธิการ (5 แท่ง) 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ



กระบวนการ
19

พิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรฯ

ด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรฯ 

พิจารณาตรวจทานเนื้อหาหลักสูตรฯ 

คัดเลือกสื่อประกอบการเรียนรู้ฯ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเหน็ชอบหลักสูตรฯ (28 ธันวาคม 2560) 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี                     
(27 กุมภาพันธ์ 2561)

ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตรฯ 
(22 พฤษภาคม 2561)



คณะรฐัมนตร ีในการประชมุเม่ือวนัที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เหน็ชอบหลกัการเกี่ยวกบัหลกัสูตร                           

ตา้นทจุรติศึกษา 

๑. ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าหลกัสูตรดงักลา่วไปพจิารณาปรบัใชก้บักลุม่เป้าหมาย ทัง้น้ีให ้

หน่วยงานที่ตอ้งน าหลกัสูตรไปด าเนินการรบัความเหน็ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กพ.

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ และฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายและพฒันาการศึกษาไปพจิารณาด าเนินการต่อไป โดยใหป้ระสานงานกบั

ส านกังานป.ป.ช.อย่างใกลชิ้ด เพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วบรรลวุตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไว ้

มติคณะรฐัมนตรี



๒. ใหก้ระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานกพ. ส านกังานต ารวจ

แหง่ชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง หารอืรว่มกบัส านกังานป.ป.ช. เพื่อพจิารณาน าหลกัสูตรน้ีไปใช้

ในโครงการฝึกอบรมหลกัสูตรขา้ราชการ บคุลากรภาครฐั หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิที่บรรจุใหม่ 

รวมทัง้ใหพ้จิารณาก าหนดกลุม่เป้าหมายโคช้ใหช้ดัเจนโดยใหห้มายรวมถงึบคุลากรทางการศึกษา 

เช่น ครู อาจารย ์หรอืผูท้ี่ท าหนา้ที่เป็นผูถ้า่ยทอดความรูท้ ัง้ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและ

หลกัสูตรอดุมศึกษาดว้ย ท ัง้น้ีเพื่อใหบ้คุลากรทางการศึกษาที่เขา้รบัการอบรมหลกัสูตรดงักลา่ว

สามารถถา่ยทอดความรูห้รอืช่วยในการจดัการเรยีนใหเ้ป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน

มตคิณะรฐัมนตรี



นอกจากน้ี ใหก้ระทรวงศึกษาธกิารเร่งด าเนินการและรายงาน

ผลสมัฤทธิ์ของการด าเนินโครงการดงักลา่วใหค้ณะกรรมการนโยบาย

และพฒันาการศึกษาทราบเป็นระยะๆ

มติคณะรฐัมนตรี



๓. ใหก้ระทรวงศึกษาธิการเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ เช่น ต าราเรยีน ครู อาจารย์

รายละเอยีดหลกัสูตร เพื่อน าหลกัสูตรตา้นทจุรติศึกษา(หลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานและ

หลกัสูตรอดุมศึกษา) ไปปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนของสถานศึกษา 

ทัง้น้ีในการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรดงักลา่วใหมุ้่งเนน้การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที่ถกูตอ้ง

เกี่ยวกบัความหมายและขอบเขตของการกระท าทจุรติในลกัษณะต่างๆ 

ท ัง้ทางตรงและทางออ้ม ความเสยีหายที่เกดิจากการทจุรติ ความส าคญัของการต่อตา้นการทจุรติ 

รวมทัง้จดัใหมี้การประเมินผลสมัฤทธิ์ของการจดัหลกัสูตรในแต่ละช่วงวยัของผูเ้รยีน

มตคิณะรฐัมนตรี



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (15 ปี ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)
2. หลักสูตรอุดมศึกษา (1 วิชา 3 หน่วยกิต) หลักสูตร “วัยใสใจสะอาด”
3. หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ (สอดแทรกในการฝึกอบรมหลักสูตรหลักๆ)
4. หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (สร้างวิทยากรตัวคูณ)
5. หลักสูตรโค้ช (สร้างโค้ชส าหรับโครงการต้านทุจริต)
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เน้ือหา/ชดุการสอน

๑. การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต

๓. STRONG จิตพอเพยีงต้านทุจริต

๔. พลเมืองและความรับผดิชอบต่อสังคม



หน่วยการเรยีนการสอนในระดบัปฐมวยั-มธัยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยการเรยีนรู ้ ปฐมวยั ประถมศึกษา

ตอนตน้

ประถมศึกษา

ตอนปลาย

มธัยมศึกษา

ตอนตน้

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย

การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม

๑๔ ชม. ๑๖ ชม. ๑๔ ชม. ๑๒ ชม. ๑๐ ชม.

ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต ๑๒ ชม. ๑๐ ชม. ๑๐ ชม. ๘ ชม. ๗ ชม.
STRONG:จิตพอเพยีงต้านทุจริต ๙ ชม. ๔ ชม. ๖ ชม. ๑๐ ชม. ๘ ชม.
พลเมืองกบัความรับผดิชอบ
ต่อสังคม

๕ ชม. ๑๐ ชม. ๑๐ ชม. ๑๐ ชม. ๑๕ ชม.

รวม ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม. ๔๐ ชม.



หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ชื่อหลักสูตร “รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต”27

2) ตารางชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน

แยกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ 13 ชั้นปี แต่ละชั้นปีจะใช้เวลาเรียนท้ังปี จ านวน 40 ชั่วโมง

ที่ หน่วย

ชั่วโมง

ระดับ

อนุบาล

ประถมฯ ตอนต้น ประถมฯ ตอนปลาย มัธยมฯ ตอนต้น มัธยมฯ ตอนปลาย

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖

๑
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๒ ๑๒

๒
ความละอายและความไม่ทน                             
ต่อการทุจริต

๑๒ ๖ ๖ ๖ ๘ ๕ ๖ ๘ ๘ ๕ ๔ ๕ ๘

๓
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต

๙ ๘ ๘ ๘ ๖ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๘ ๘ ๘

๔
พลเมืองกับความรับผิดชอบ         ต่อ
สังคม

๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๒

รวม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐



หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
จะเริ่มใช.้..เดือนพฤษภาคม  2562





องค์ประกอบของหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา
1. หลกัการและเหตุผล

- ยทุธศาสตร์ชาติฯ
- สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย
- แนวทางแกไ้ข (จดัท าหลกัสูตรฯ)



2. จุดมุ่งหมาย รายวชิา 
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ  
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั STRONG : จิตพอเพยีงต้านทุจริต 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัพลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม
5. สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ที ่STRONG : จิตพอเพยีงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัติตนตามหน้าทีพ่ลเมืองและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 
9. ตระหนักและเห็นความส าคญัของการต่อต้านและป้องกนัการทุจริต



3. ค าอธิบายรายวชิา
( K ) ศึกษาเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอายและ

ความไม่ทนต่อการทุจริต STRONG : จิตพอเพยีงต้านทุจริต   รู้หน้าท่ีของพลเมืองกบัความรับผดิชอบ                               
ต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต

( P ) โดยใช้กระบวนการคดิ วิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ การฝึกปฏิบัติจริง   การท าโครงงาน กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) การอภิปราย      การสืบสอบ การแก้ปัญหา Active learning ทักษะการอ่าน                                   
และการเขียน 

( A ) เพ่ือให้มี ความตระหนักและเห็นความส าคญัของการต่อต้านและการป้องกนัการทุจริต 



4. ผลการเรียนรู้  
1. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
3. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบั STRONG : จิตพอเพยีงต้านทุจริต
4. มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัพลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม 
5. สามารถคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
6. ปฏิบัตตินเป็นผู้ละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
7. ปฏิบัตตินเป็นผู้ที ่STRONG : จิตพอเพยีงต้านทุจริต 
8. ปฏิบัตตินตามหน้าที่พลเมืองและมีความรับผดิชอบต่อสังคม  
9. ตระหนักและเห็นความส าคญัของการต่อต้านและป้องกนัการทุจริต

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้ 



5. โครงสร้างรายวิชา
1) ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้

- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
- พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

2) เนื้อหา แต่ละหน่วย เรียงจากง่าย-หายาก (ปฐมวัย-ม.6)
3) เวลาเรียน (ทั้งปี 40 ช.ม.)



6. กจิกรรมการเรียนรู้
1) เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 
2) การเรียนรู้และความร่วมมือ
3) เน้นทกัษะกระบวนการคดิ
4) การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน
5) การเรียนรู้แบบ Active Learning
6) แก้ปัญหา
7) โครงงาน
8) อภปิราย



7. ส่ือและแหล่งเรียนรู้
1) ส่ือที่ส านักงาน ป.ป.ช. จัดหาให้ เช่น วดีีโอ VTR การ์ตูน ภาพยนตร์ส้ัน
2) ส่ิงทีร่ะบุตามแผนการจัดการเรียนรู้



8. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล
1) ความรู้

- ทดสอบ / แบบทดสอบ
- สอบถาม / แบบสอบถาม

2) ทักษะ
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน / แบบให้คะแนนผลการปฏิบัตงิาน

3) เจตคติ
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน / แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

เกณฑ์การตดัสิน
ผ่านทุกกจิกรรม ร้อยละ 80 ขึน้ไป (หรือ ระดบัดขีึน้ไป)



แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
1. กรณเีปิดรายวชิาเพิม่เตมิ 

1.1 ต้องมีการก าหนดรหัสวชิา / เปิดรายวชิาในกลุ่มสาระใด













แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
1. กรณเีปิดรายวชิาเพิม่เตมิ 

1.2  เวลาเรียน 
- ระดบัประถมศึกษา 40 ช่ัวโมง  
- ระดบัมัธยมศึกษา ภาคเรียนละ 20 ช่ัวโมง จ านวน 0.5 หน่วยกติ
หรือ จัดภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง จ านวน 1.0 หน่วยกติ
(ขึน้อยู่กบัโรงเรียน) 



แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
1. กรณเีปิดรายวชิาเพิม่เติม 

1.3  โครงสร้างเวลาเรียน



แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
1. กรณเีปิดรายวชิาเพิม่เตมิ 

1.4 ใส่ค าอธิบายรายวชิาในหลกัสูตรสถานศึกษา



แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
1. กรณเีปิดรายวชิาเพิม่เตมิ 

1.5  มีการวดัและประเมินผล (ตัดเกรดเป็นระดับผลการเรียน)



แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
2. บูรณาการการเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

( หน้า 95 )





แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

3. บูรณาการการเรียนการสอนกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ 
( หน้า 95 )









แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
4. จัดเป็นกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

( หน้า 97 )







แนวทางการน าหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
5. จัดเป็นกจิกรรมเสริมหลกัสูตร หรือบูรณาการกบัวถิีชีวติในโรงเรียน 

( หน้า 98 -99 )







เอกสารประกอบหลกัสูตร
1. หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา (ส านักงาน ป.ป.ช.จัดพมิพ์)

2. คู่มือหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา (สพฐ. จัดพมิพ์)

3. แผนการจัดการเรียนรู้ (ปฐมวยั- ม.6)



คู่มือหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา (สพฐ.จัดพมิพ์)
- ความเป็นมาของหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา
- เรียนรู้อะไรในหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา
- สาระและผลการเรียนรู้
- คุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดบัช้ัน (ปฐมวยั – ม.6)
- ผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ (ปฐมวยั – ม.6)
- แนวทางการน าหลกัสูตรไปใช้ 5 แนวทางพร้อมทั้งตัวอย่างวธีิการน าไปใช้
- การก ากบั ตดิตามการน าหลกัสูตรไปใช้ในแต่ละระดบัตั้งแต่ กระทรวง ศธ./ระดบั
ผู้ตรวจราชการ/ศึกษาธิการภาค/สพฐ./ศึกษาธิการจงัหวดั/สพท./สถานศึกษา 
(และมีแบบตดิตามเรียบร้อย)
* การประเมินผลรายบุคคล/ช้ัน/รร./สพท./สพฐ.
- ค าอภธิานศัพท์



การขบัเคล่ือนการน าหลกัสูตรสถานศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา
1. ผู้บริหาร ศึกษา หลกัสูตรสถานศึกษา/คู่มือฯ/ แผนการจัดการเรียนรู้
2. ประชุมครูทุกคนในโรงเรียน
3. เลือกแนวทางการน าหลกัสูตรไปใช้
4. จัดตารางสอน
5. ครูน าหลกัสูตรฯ ไปสอนในช้ันเรียน
6. ผู้บริหาร หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย นิเทศ ตดิตาม การสอนของครูในโรงเรียน
7. ครูประเมินผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้นักเรียนเป็นรายบุคคล
และสรุปเป็นรายช้ัน

8. ผู้รับผดิชอบสรุปผลการประเมินทุกขั้น เป็นภาพรวมของโรงเรียน ส่ง สพท.
9. สพท. สรุปผลการประเมินของทุกโรงเรียนเป็นภาพรวมของ สพท. ส่ง สพฐ.




