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รายวิชาเพิ่มเติม 
การป้องกันการทุจริต 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศำสตร์ ท่ี 1 “สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรปรับ
สภำพสังคมให้เกิดภำวะท่ี “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัย ต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้ำง วัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังควำมพอเพียง      
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำ ประโยชน์ส่วนตน เป็นกำรด ำเนินกำรผ่ำนสถำบัน
หรือกลุ่มตัวแทนท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรกล่อมเกลำสังคมให้มีควำมเป็น พลเมืองท่ีดี มีจิตสำธำรณะ 
เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและ ต่อต้ำนกำรทุจริตใน
ทุกรูปแบบและได้ก ำหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่ำวคือ กลยุทธ์ท่ี 1 ปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัย ต้ังแต่
ปฐมวัยให้สำมำรถแยกระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มี
ระบบ และกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำนทุจริต กลยุทธ์ท่ี 3 ประยุกต์หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น เครื่องมือต้ำนทุจริต และกลยุทธ์ท่ี 4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community)และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
 คณะกรรมกำร ป.ป.ช. จึงได้มีค ำ ส่ัง ท่ี 646/2560 ลงวัน ท่ี 26 เมษำยน 2560 แต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมกำร จัดท ำหลักสูตร หรือชุดกำรเรียนรู้และส่ือประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชำญจำกหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรเรียน กำรสอน จำกท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน รวมท้ัง
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกองค์กรภำคเอกชนเพื่อด ำ เนินกำรจัดท ำหลักสูตรหรือชุดกำรเรียนรู้และส่ือ
ประกอบกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต น ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน ให้กับนักเรียน นักศึกษำ
ในทุกระดับช้ันเรียนท้ังในส่วนของกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัยอนุบำล ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
และอุดมศึกษำ ท้ังภำครัฐและเอกชน รวมท้ังอำชีวศึกษำและกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำม 
อัธยำศัย นอกจำกนี้ยังรวมถึงสถำบันกำรศึกษำอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถำบันกำรศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนต ำรวจ แห่งชำติ สถำบันกำรศึกษำทำงทหำร เป็นต้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำท้ังระบบ รวมท้ังบุคลำกรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ รวมท้ังภำคประชำชน เพื่อ
เป็นกำรปลูกฝังจิตส ำนึกในกำรแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต และสร้ำงพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและไม่ทนต่อกำรทุจริต  เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจริต โดย
เริ่มปลูกฝังนักเรียนต้ังแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ส ำนักงำน คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
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พื้นฐำน จึงจัดท ำรำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต” ให้สถำนศึกษำทุกแห่ง น ำไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อปลูกฝังและสร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่นักเรียนสร้ำงควำม 
ตระหนักให้นักเรียน ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน มีจิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
ละอำยและเกรงกลัว ท่ีจะไม่ทุจริตและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

    

   สภาพการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย    
         ปัจจุบันปัญหำคอร์รัปชันถือได้ว่ำเป็นปัญหำใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทย    
ซึ่งปัญหำนี้ยังไม่มีทีท่ำว่ำจะหมดไป อีกท้ังยังทวีควำมรุนแรงและซับซ้อนมำกขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ำประเทศไทยจะก้ำว   
เข้ำสู่ควำมทันสมัย มีระบบกำรบริหำรรำชกำรสมัยใหม่ มีกำรรณรงค์จำกองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่ำงๆท่ี
เห็นพ้องกันว่ำ กำรคอร์รัปชันเป็นปัญหำท่ีน ำไปสู่ควำมยำกจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวำงกำรพัฒนำประเทศ 
อย่ำงแท้จริง ส ำหรับประเทศไทยนั้นเป็นท่ีทรำบกันท่ัวไปว่ำ ปัญหำเรื่องกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหำส ำคัญ 
ล ำดับต้นๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก ปัญหำดังกล่ำวเกิดขึ้นมำช้ำนำนจนฝังรำกลึก และ
พบเกือบทุกกลุ่มอำชีพในสังคมไทยเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมำอย่ำงยำวนำนหรือกล่ำวได้ว่ำเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว  
           สำเหตุของปัญหำท่ีพบ คือ กำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติท่ีมีมำต้ังแต่สมัยด้ังเดิมยังคงมี 
อิทธิพลต่อควำมคิดของคนในปัจจุบันอยู่ค่อนข้ำงมำก ฉะนั้น พฤติกรรมกำรปฏิบัติของข้ำรำชกำรจึงไม่สอดคล้อง 
กับแนวควำมคิดของกำรเป็นข้ำรำชกำรสมัยใหม่ กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงของข้ำรำชกำรด้วยควำมไม่รู้หรือด้วย 
ควำมบริสุทธิ์ใจ จึงยังคงปรำกฎอยู่ค่อนข้ำงมำก นอกจำกนี้ กำรคอร์รัปชันของข้ำรำชกำรอยู่ท่ีตัวข้ำรำช กำร 
ปัญหำท่ีเกิดจำกควำมคิด ควำมไม่มีประสิทธิภำพของตัวระบบ และปัญหำของตัวข้ำรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง   
ของรำยได้ สวัสดิกำร จริยธรรมในกำรท ำงำนควำมคำดหวังและโอกำสในชีวิตของตัวข้ำรำชกำร กำรบริหำร 
รำชกำรแผ่นดินเป็นสำเหตุท่ีส ำคัญท่ีสุดประกำรหนึ่งของกำรเกิดคอร์รัปชันในวงรำชกำร อันน ำไปสู่กำรสูญเสียเงิน 
รำยได้ของรัฐบำล ควำมไม่เสมอภำคในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรแก่ผู้ติดต่อประชำชนผู้เสียภำษีไม่ได้รับบริกำร
ท่ีมีคุณภำพ   
            จำกกำรวัดภำพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2557 และปี 2558 ประเทศไทยได้
คะแนนกำรประเมิน 38 คะแนน ในปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน 35 คะแนน และในปี 2560 
ประเทศไทยได้คะแนนกำรประเมิน 37 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังมีกำรทุจริตคอร์รัปชันอยู่ใน
ระดับสูงซึ่งสมควรได้รับกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน 

         แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ“ประเทศ ไทย
ใสสะอำด ไทยท้ังชำติต้ำนทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand)และก ำหนดพันธกิจ“สร้ำง วัฒนธรรมต่อต้ำนกำร
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ทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำรและปฏิรูป กระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตท้ังระบบ ให้มีมำตรฐำนสำกล” พร้อมท้ังก ำหนดเป้ำประสงค์เชิง ยุทธศำสตร์ว่ำ “ระดับ
คะแนนของดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่ำ ร้อยละ 50” โดยก ำหนดวัตถุประสงค์ท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ ได้แก่ วัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 “กำรทุจริตถูก ยับยั้งอย่ำงเท่ำทันด้วยนวัตกรรมกลไก
ป้องกันกำรทุจริต และระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล” และ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว         
จึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก พร้อมท้ังก ำหนดมำตรกำร ดังนี้ :  สร้ำงกลไก
กำรป้องกันเพื่อยับยั้งกำรทุจริตและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศ เพื่อลดปัญหำกำรทุจริต ดังนั้น
เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ว่ำด้วย กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

       ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ในฐำนะองค์กรรับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียน 

ต้ังแต่ระดับปฐมวัย จนถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จึงได้จัดท ำรำยวิชำเพิ่มเติม “กำรป้องกันกำรทุจริต”ประกอบด้วย 

เนื้อหำ 4 หน่วยกำรเรียนรู้ ได้แก่ 1) กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  2) 

ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต3) STRONG / จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต และ 4) พลเมืองและควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งท้ัง 4 หน่วยนี้ จะจัดท ำเป็นแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ต้ังแต่ช้ันปฐมวัย จนถึงช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 

6 เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อปลูกฝังและป้องกันกำรทุจริตให้แก่นักเรียน

ทุกระดับ ท้ังนี้ เป็นกำรสร้ำงพลเมืองท่ีซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชำติ ปัญหำคอร์รัปชันลดลง และดัชนี

ภำพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย มีค่ำคะแนนสูงขึ้นบรรลุตำมเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  

2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
เพื่อให้นักเรียน   

2.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต   
2.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
2.4 มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
2.5 สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
2.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  
2.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
2.8 ปฏิบัติตนตำมหน้ำท่ีพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
2.9 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 
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3. ค าอธิบายรายวิชา   
      ศึกษำเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำม    
ไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG / จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต รู้หน้ำท่ีของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริต  โดยใช้กระบวนกำรคิด วิเครำะห์ จ ำแนก แยกแยะ กำรฝึกปฏิบัติจริง กำรท ำโครงงำน
กระบวนกำร เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) กำรอภิปรำย กำรสืบสอบ กำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน 
เพื่อให้มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

ผลการเรียนรู้   

1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต   
3. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
4. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม   
5. สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  
7. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG / จิตพอเพียงตอ่ต้ำนกำรทุจริต  
8. ปฏิบัติตนตำมหน้ำท่ีพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
9. ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต   
    รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



4. โครงสร้างรายวิชา 
4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 
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   2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 
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3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 
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  2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 
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3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 
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5. กิจกรรมการเรียนรู้   
    แนวคิดและแนวการสอน    
     กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง ควำมรู้ ได้แก่ 1) 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Construction Theory) 2) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงสังคม (Social Constructivism 
Theory) 3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญำ (Cognitive Constructivism) 4) ทฤษฎี ประมวลผลข้อมูล 
(Information Processing Theory) 5) ทฤษฎีพหุปัญญำ (Theory of Multiple Intelligences) 6) ทฤษฎีกำร
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory) ในกำรจัดกำรเรียนกำร สอน โดยภำพรวมจะใช้กลยุทธ์กำร
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ คือจัดตำมควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคน ด้วย กำรสอนโดยใช้กระบวนกำรคิด
วิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ กำรฝึกปฏิบัติจริงกำรท ำโครงงำนสืบสวนสอบสวน กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน        
(5 STEPs) กำรอภิปรำย กำรแก้ปัญหำตลอดจนใช้เทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย เหมำะกับผู้เรียนแต่ละวัย  
6. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้   
     จัดกิจกรรมด้วยส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น วีดิโอ ข่ำว VTR นิทำน 
กำร์ตูน ภำพยนตร์ส้ัน เอกสำรแก้ทุจริตคิดฐำนสอง ส่ือสิงพิมพ์ต่ำงๆ ใบควำมรู้ ใบงำน วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้น 
7. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล    
    7.1 กำรประเมินกำรเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือประเมินกำรเรียนรู้ในด้ำน   
         1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ    
         2) กำรปฏิบัติ    
         3) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
          เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน   
         1) แบบสอบ    
          2) แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน    
           3) แบบสังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน  
     7.2 กำรประเมินผล    
          นักเรียนผ่ำนกำรประเมินทุกกิจกรรม ร้อยละ 80 ข้ึนไป จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
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สื่อการเรียนรู ้
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 

  

14 



 

  

15 



 

  

16 



 

  

17 



 

  

18 



 

  

19 



 

  

20 



 

  

21 



 

  

22 



 

  

23 



 

  

24 



 

  

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 


