หลักสูตรตานทุจริต
กิจกรรมบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรู
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
“ตานทุจริตศึกษา”

โรงเรียนบานกลาง
ตําบลปากตม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คํานํา
ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ได
กําหนดยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่อของการปรับฐานความคิดทุกชวง
วัย ตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม สงเสริมใหมีระบบ
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพื่อตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตาน
ทุ จ ริ ต เสริ มพลั งการมี ส ว นร ว มของชุ มชน (Community) และบูร ณาการทุกภาคสว นเพื่อตอตานการทุจริต
คณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ (คณะกรรมการ ปปช.)จึ ง ได มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรูและสื่อประกอบการเรียนรู ดานการปองกันการทุจริตขึ้น
เพื่อศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูล กําหนดแนวทางและขอบเขตในการจัดทําหลักสูตร ยกรางและจัดทําเนื้อหา
หลักสูตรหรือชุ ดการเรีย นรูและสื่ อประกอบการเรี ยนรู พิจารณาใหความเห็นเพิ่มเติมกําหนดแผนหรื อ แนว
ทางการนําหลักสูตรไปใชในหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงาน ปปช.หวังเปนอยางยิ่งวาตานทุจริตศึกษา (AntiCorruption Education) จะสรางความรูความเขาใจและทักษะใหแกผูเรียนหรือผูอานการอบรมในเรื่อง 1) การ
คิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 2) ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3) STRONG: จิ ตพอเพี ย งต า นทุ จ ริ ต และ 4)พลเมืองกับ ความรับ ผิดชอบต อสังคม เพื่อรว มกัน ปองกั น หรื อ
ตอตานการทุจริตมิใหมีการทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย รวมสรางสังคมไทยที่ไมทนตอการทุจริตตอไป

สารบัญ
หนา
หลักการและเหตุผล
สภาพการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทย
จุดมุงหมายของรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู
โครงสรางกิจกรรมบูรณาการกลุมสาระสังคมศึกษาฯ
ผลการจัดการเรียนรูและสาระการเรียนรู
อภิธานศัพท

หลักการและเหตุผล
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่องโรงเรียนสุจริต ตรมโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ปงบประมาณ 2560 วันที่ 20 เมษายน 2561 ไดประกาศให
โรงเรียนในสังกัดเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันปราบปราม
การทุจริต โดยดําเนินการตามแนวทางปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ดาน คือการปองกัน ดานการปลูกฝง และ
ดานการสรางเครือขายโรงเรียนบานาเบน ไดจัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจดานสังคม
และสติปญญาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพนอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรแลวจําเปนตอง
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการบูรณาการทุกกลุมสาระ วิชาเพิ่มเติม เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วตลอดเวลา
สภาพการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทย
ปจจุบันปญหาคอรัปชั่นจัดไดวาเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่
ทราบกันทั่วไปวาปญหาการทุจริตเปนปญหาสําคัญระดับตนๆ ที่สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศอยางมาก
กลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไปแลว
จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักเรียน
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตานการทุจริต
4. มีคามรูความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดขอบตอสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ความละอายและ
ความไมทนตอการทุจริต STRONG/ จิตพอเพียงตานการทุจริต รูหนาที่ของพลเมืองและรับผิดชอบตอสังคมใน
การตอตานการทุจริต โดยใชกระบวนการคิด วิเคราะห จําแนก แยกแยะ การฝกปฏิบัติจริงการทําโครงงํานกระ
บวนการเรียนรู 5 ขั้นตอน (5 STEP) การอภิปราย การสืบสอบ การแกปญหา ทักษะการอานและการเขี ย น
เพื่อใหมีคามตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานและการปองกันการทุจริต

ผลการเรียนรู
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG / จิตพอเพียงตานการทุจริต
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดขอบตอสังคม
โครงสรางกิจกรรมบูรณาการกับกลุมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับ

หนวยการเรียนรู

1

การคิดการแยกแยะระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสว นรวม

เรื่อง
- การคิดแยกแยะ

ชั่วโมง
16

- ระบบคิดฐาน 2
- ระบบคิดฐาน 10

2

ความละอายและความไมทนตอการทุจริต - การทําการบาน

10

- การทําเวร
- การสอบ
- การแตงกาย
- กิจกรรมนักเรียน
3

STRONG / จิตพอเพียงตานการทุจริต

- ความพอเพียง

4

- ความโปรงใส
- ตอตานทุจริต
- เอื้ออาทร
4

พลเมืองและมีความรับผิดขอบตอสังคม

- การเคารพสิทธิหนาที่ตนเอง
- ระเบียบ กฎ กติกา
- ความรับผิดชอบ(ตอตนเองกับผูอื่น)
- ความเปนพลเมือง

10

หลั ก สู ต รต า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา (Anti – Corruption Education) รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม “การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ”
ประกอบดวย 4 หนวยการเรียนรู ไดแก

1) การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2) ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
3) STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
4) พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคมที่สถานศึกษาจัดใหกับผูเรียนเพื่อปลูกฝงและปองกันการทุจริต
ไมใหเกิดขึ้น โดยเริ่มปลูกฝงผูเรียนตั้งแตชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาป6 ใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะ
กระบวนการ มีสมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนั้นสิ่งที่ผูเรียนตองเรียนรูในหลักสูตรตาน
ทุจริตศึกษา ไดแก
หนวยการเรียนรูที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม การคิด
แยกแยะ การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมในชุมชน สังคม ประเทศชําติและโลก
ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริตผลประโยชนทับซอน รูปแบบของผลประโยชนทับซอน
หนวยการเรียนรูที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต ผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับความหมายของ
ความละอาย ความไมทนตอการทุจริต และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความละอายและความไมทนตอการทุจริต
หนวยการเรียนรูที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับSTRONG: จิตพอเพียง
ตานทุจริต ซึ่งประกอบดวย
S (Sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผูเรียนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มา
ประยุกตเปนหลักในการทํางาน การดํารงชีวิต การพัฒนาตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยาง
ยั่งยืน ความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย แมวาจะแตกตางกันตามพื้นฐาน แตการตัดสินใจวาความพอเพียง
ของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผล รวมทั้งตองไมเบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และสวนรวม ความพอเพียงจึง
เปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซึ่งตองใหความรูความเขาใจและปลุกใหตื่นรู
T (Transparent) : ความโปรงใส หมายถึง ผูเรียนตองปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบ
ได จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ กฎหมายความโปรงใส ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ
และปลุกใหตื่นรู
R (Realize) : ความตื่นรู หมายถึง ผูเรียนมีความรู ความเขาใจและตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหา
และภั ย ร ายแรงของการทุ จริ ตประพฤติ มิช อบภายในชุมชน และประเทศความตื่น รูจ ะบังเกิดเมื่อไดพบเห็น
สถานการณที่เสี่ยงตอการทุจริต ยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระวังและไมยินยอมตอการทุจริตในที่สุด ซึ่งตองใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการทุจริตที่เกิดขึ้น ความรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม
O (Onward) : มุงไปขางหนา หมายถึง ผูเ รียนมุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเองและสวนรวมใหมีความ
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน บนฐานความโปรงใส ความพอเพียงและรวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นอยางไมยอ
ทอ ซึ่งตองมีความรูความเขาใจในประเด็นดังกลาว
N (Knowledge) : ความรู หมายถึง ผูเรียนตองมีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชวิเคราะห
สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแท ในเรื่องสถานการณการทุจริต ผลกระทบที่มีตอตนเองและสวนรวม ความ
พอเพียงตานทุจริต การแยกแยะผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ที่มีความสําคัญยิ่งตอการลดการ
ทุจริตในระยะยาว รวมทั้งความละอายไมกล้ําทําทุจริต และความไมทนเมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อ
สรางสังคมไมทนตอการทุจริต
G (Generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง ผูเรียนมีความเอื้ออาทร มีเมตตา มีน้ําใจตอกัน บนฐาน
ของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอื้อตอการรับหรือการใหผลประโยชนหรือตอพวกพอง

หนวยการเรียนรูที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม ผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับหนาที่ของพลเมือง
ความรับผิดชอบของพลเมือง ตอตนเอง ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และโลกการเคารพสิทธิหนาที่ของตนเองและ
ผูอื่น การปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎ กติกา กฎหมาย และการปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีในการปองกันการทุจริต
สาระและผลการเรียนรู
สาระที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ผลการเรียนรู
1.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
1.2 สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมได
1.3 ตระหนักและเห็นความสําคัญในการแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
สาระที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
ผลการเรียนรู
2.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความละอายและความไมทนตอการทุจริต
2.2 ปฏิบัติตนเปนผูละอาย และไมทนตอกาทุจริตทุกรูปแบบ
2.3 ตระหนักและมีความละอายและไมทนตอการทุจริต
สาระที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
ผลการเรียนรู
3.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
3.2 ปฏิบัติตนเปนผูที่ STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต
3.3 ตระหนักและเห็นความสําคัญของ STRONG และมีจิตพอเพียงในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ
สาระที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม
ผลการเรียนรู
4.1 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.2 ปฏิบัติตนตามหนาที่พลเมืองและมีความรับผิดชอบตอสังคม
4.3 ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปนพลเมืองที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคมในการปองกัน
การทุจริต
คุณภาพผูเรียน
จบระดับชั้นปฐมวัย
◊ รูและเขาใจ ความหมายของของเลนที่เปนของใชสวนตนและสวนรวม ความโปรงใสความตื่นรู มุงไป
ขางหนา ความเอื้ออาทร ความพอเพียง การแบงปน ความละอายและความไมทนตอการทุจริต ระบบคิดฐาน
สองและระบบคิดฐานสิบ
◊ รูและเขาใจ การแบงปน การจัดเก็บของเลนที่เปนของใชสวนตนและสวนรวมใหเปนระเบียบ การเขา
แถว การแตงกายดวยตนเอง การรับประทาน การใชนํ้าอยางประหยัดขณะแปรงฟนการใชหองน้ําอยางถูกวิธี
การใชกระดาษอยางประหยัด รูจักการทิ้งขยะใหถูกประเภทและถูกที่
◊ แยกแยะวิธีการใช และการเก็บของเลน ระหวางของใชสวนตนและสวนรวม
◊ ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการแบงปน การเก็บของเลนที่เปนของใชสวนตนและสวนรวมใหเปนระเบียบ เขา
แถวโดยไมแซงคิวผูอื่น แตงกายถูกตองเหมาะสมตามกาลเทศะและสถานการณ

◊ ปฏิ บั ติ ต นในการใช น้ํ า อย า งประหยั ด ขณะแปรงฟ น ใช ห อ งน้ํ า อย า งถู ก วิ ธี ใช ก ระดาษ 2 หน า
รับประทานอาหารใหหมดจาน ทิ้งขยะถูกประเภทและถูกที่
◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกไดวาถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมไดและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
◊ เกิดความละอายและความไมทนในการนําของเลนของผูอื่นมาเปนของตน โดยไมไดรับอนุญาตและไม
เก็บของเลนของใชสวนตนและสวนรวม การับประทานอาหารไมหมดจาน เขาแถวโดยแซงคิวผูอื่น การแตงกาย
ไมถูกตองตามกาลเทศะ ไมประหยัดน้ําขณะแปรงฟน ใชหองน้ําไมถูกวิธีใชกระดาษอยางไมประหยัด รวมทั้งไม
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายทั้งตอตนเองและผูอื่น
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญของความมีวินัยในการเลนของเลน กาใชของใชสวนตนและสวนรวม
การรักษาความสะอาดของหองเรียน และมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ ไมลอกหรือ
นําผลงานของผูอื่นมาเปนผลงํานของตนเอง
◊ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริต และมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1
◊ รูและเขาใจความหมายของใชสวนตนและของใชสวนรวม สถานที่สวนตนและสถานที่สวนรวม
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ระบบคิดฐานสองและระบบคิดฐานสิบ
◊ รูและเขาใจความหมายของความละอายและความไมทนตอการทุจริต STRONG :จิตพอเพียงตาน
ทุจริต และความรับผิดชอบ
◊ จําแนกของใชสวนตนและของใชสวนรวม สถานที่สวนตนและสถานที่สวนรวมผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม
◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสอง โดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมได เหมาะสม
หรือไมเหมาะสม มาใชในหองเรียนและชีวิตประจําวัน
◊ ปฏิบัติตนในการเขาแถว การทําเวรภายในหองเรียน การเลือกหัวหนาหอง การทําความสะอาด
หองเรียน การวางรองเทา การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุอยางเหมาะสมและถูกตอง
◊ ปฏิบัติตนในการตอตานการทุจริต โดยมีความละอายและความไมทนตอการทุจริตในการเขาแถว การ
ทําเวรภายในหองเรียน การเลือกหัวหนาหอง การทําความสะอาดหองเรียน การวางรองเทา
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการไมทุจริตในการเขาแถว การทําเวรภายในหองเรียน การเลือก
หัวหนาหอง
◊ เห็นความสําคัญของความรับผิดชอบตอสิ่งที่ไดรับมอบหมายทั้งภายในหองเรียนและในบาน
◊ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2
◊ รู และเขาใจความหมายของสิทธิและหนาที่ของพลเมือง
◊ รูและเขาใจกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน และเปนผูมีความรับผิดชอบในโรงเรียน
◊ แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสว นรวม ของใชสวนตนและของใชสวนรวม
สถานที่สวนตนและสถานที่สวนรวมภายในโรงเรียน
◊ ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ กติกาของโรงเรียน

◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมได เหมาะสม
หรือไมเหมาะสม และนําไปใชในโรงเรียนและในชีวิตประจําวัน
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตเกี่ยวกับการใชน้ํา – ไฟฟา
การทิ้งขยะ การรับประทานอาหาร และการเลือกตั้งประธานนักเรียน
◊ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
◊ รูและเขาใจความหมายของการขัดกันหรือขัดแยงกันภายในหองเรียนและโรงเรียน
◊ รู และเขาใจกฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง วัฒนธรรม สิทธิ หนาที่ และการใชสถานที่สวนตนและ
สวนรวมภายในหมูบาน
◊ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง วัฒนธรรม และการใชสถานที่สวนตนและสวนรวมภายใน
หมูบาน
◊ ปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดีตามสิทธิ หนาที่ที่ไดรับในหมูบาน
◊ ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตในการเลือกตั้งผูใหญบาน การทําความสะอาดหมูบาน
การใชถนน การทิ้งขยะ การใชทางสาธารณะ การใชพื้นที่สาธารณะ การประชําสัมพันธหมูบาน และการใชไฟ
สาธารณะในหมูบาน
◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมได เหมาะสม
หรือไมเหมาะสม และนําไปใชในหมูบานและในชีวิตประจําวัน
◊ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริตในการเลือกตั้งผูใหญบาน การทํา
ความสะอาดภายในหมูบาน การใชถนน และการทิ้งขยะในหมูบาน
◊ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
◊ รูและเขาใจความหมายของจริยธรรมและการทุจริต ผลประโยชนทับซอน
◊ รูและเขาใจผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมในระดับชุมชน
◊ แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธีการแกไขผลกระทบจากการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมในชุมชน
◊ ปฏิบัติตามระบบคิดฐานสองโดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมไดเหมาะสมหรือไม
เหมาะสม และนําไปใชในชุมชนและในชีวิตประจําวัน
◊ ปฏิบัติตนตํามสิทธิ หนาที่ กฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง วัฒนธรรมในชุมชน
◊ ปฏิบัติตนเปนผูละอายและไมทนตอการทุจริต ในการทิ้งขยะไมเปนที่ และการละเมิดขอตกลง
เกี่ยวกับการใชสถานที่ในชุมชน
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการตอตานการทุจริต
◊ เห็นผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมในชุมชน
◊ เห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียงมีวินัย ซื่อสัตย
สุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5

◊ รูและเขาใจผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม สาเหตุและรูปแบบการเกิดผลประโยชน
ทับซอนภายในโรงเรียน
◊ รูและเขาใจรูปแบบของการทุจริต ความแตกตางระหวางจริยธรรมและการทุจริตในสังคมปจจุบัน
◊ ปฏิบัติตนตามสิทธิ หนาที่ กฎ กติกา ระเบียบ ขอตกลง วัฒนธรรม ในการใชรถใชถนนในที่สาธารณะ
การใชหองสมุดประชาชน การจอดรถในที่สาธารณะ การใชสาธารณูปโภค (ไฟฟา,ประปา) และการใชศาลา
ประชาคม
◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมไดเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม นําไปใชในสังคม และในชีวิตประจําวัน
◊ ปฏิบัติตนเปนผูมีความละอายและไมทนตอการทุจริตในการจอดรถไมเปนที่ การตั้งแผงขายของบน
ทางเทา การเสียภาษี การปฏิบัติตามกฎจราจร การปฏิบัติตามกฎหมาย และการใชสิทธิ์เลือกตั้ง
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญในการตอตานการทุจริตและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมี
คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต
จบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
◊ รูและเขาใจความหมายของคําวา พลเมือง ประชาชน ประชากร ราษฎร และการขัดกัน
◊ รูและเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
ระดับประเทศ
◊ รูและเขาใจสําเหตุและรูปแบบของการเกิดผลประโยชนทับซอน ความแตกตางระหวางจริยธรรมและ
การทุจริต
◊ ปฏิบัติตนตามกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายการรักษาความสะอาด
◊ ปฏิบัติตนตามระบบคิดฐานสองโดยบอกไดวา สิ่งใดถูกหรือผิด ใชหรือไมใช ไดหรือไมไดเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม และนําไปใชในชีวิตประจําวัน
◊ ปฏิบัติกิจกรรมที่สงผลใหเกิดความละอายและความไมทนตอการทุจริตในการใชพื้นที่สาธารณะ การ
อนุรักษแหลงน้ํา การเสียภาษี การเลือกตั้ง และการอนุรักษสิ่งแวดลอม
◊ เห็นความสําคัญ และมีเจตคติที่ดีตอการตอตานและปองกันการทุจริต
◊ ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มี
วินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะในการปองกันการทุจริต

ผลการเรียนรูและสาระการเรียนรู
ระดับปฐมวัย
การจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุตามผลการเรียนรูที่กําหนดในหนวยการเรียนรูนั้นผูสอนจะตอง
วิเคราะหผลการเรียนรูใหเปนจุดประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูเพื่อใหงายตอการนําไปจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูในแตละชั่วโมงที่ใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เอื้อตอการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู
หนวยที่ 1 การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
จํานวน 14 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการแยกแยะ
ระหวาง ผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
2. สามารถคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชน

1. บอกความหมายของ ของใช
สวนตนและของใชสวนรวมได
2. จําแนกของใชสวนตนและ
ของใชสวนรวมได

- การจําแนกของใชสวนตนและของใช
สวนรวม

3. ปฏิบัติตนในการใชของใชสวนตน

- การปฏิบัติตนในการใชของใชสวนตน
และของใชสวนรวมไดถูกตอง

และของใชสวนรวมไดถูกตอง

- การปฏิบัติตนในการเลนของเลน

สวนตนและผลประโยชน 4. ปฏิบัติตนในการเลนของเลน
สวนรวมได

- ความหมายของ ของใชสวนตนและ
ของใชสวนรวม

สวนตนและของเลนสวนรวม

สวนตนและของเลนสวนรวมได

ถูกตอง
3. ตระหนักและเห็น
ความสําคัญในการ
5. ปฏิบัตติ นในการรับประทาน
แยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ อาหารไดอยางถูกตอง
ผลประโยชนสวนรวม
6. บอกวิธีการปฏิบัติตนไดเหมาะสม
ในขณะเขาแถวหรือเดินเปนแถว
7. แยกแยะผลดี และผลเสียของ
การเก็บของและไมเก็บของที่มีตอ
ตนเองและผูอื่น

- การปฏิบัติตนในการรับประทาน
อาหาร

- การปฏิบัติตนไดเหมาะสม
ในขณะเขาแถวหรือเดินเปนแถว
-ผลดี และผลเสีย ของการเก็บของ
และไมเก็บของที่มีตอตนเองและผูอื่น

8. บอกผลดี ของการมีความ
รับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายที่มีตอตนเองและผูอื่น
9. บอกผลเสีย ของการไมมีความ
รับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายที่มีตอตนเองและผูอื่น

- ผลดี ของการมีความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ที่มีตอตนเอง และผูอื่น
- ผลเสีย ของการไมมีความรับผิดชอบ
ในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย

10. แยกแยะผลดี และผลเสียของ
ที่มีตอตนเองและผูอื่น
การมีความรับผิดชอบในการทํางานที่
- ผลดี และผลเสีย ของการมีความ
ไดรับมอบหมายที่มีตอตนเองและ
รับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับ
ผูอื่น
มอบหมายที่มีตอตนเองและผูอื่น
11. บอกความหมายของการแบงปน
- ความหมายของการแบงปน
แยกแยะประโยชนของการแบงปน
ที่มีตอตนเองและผูอื่น
ผลการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู
12. บอกความสําคัญของการแตง
กาย
ดวยตนเอง
13. แยกแยะผลดี ของการแตงกาย
ดวยตนเองที่สงผลตอตนเองและผูอื่น
๑๔. แยกแยะผลเสีย ของการแตงกาย

สาระการเรียนรู
- ประโยชนของการแบงปนที่มีตอ
ตนเองและผูอื่น
ผลดี ของการแตงกายดวยตนเอง
ที่สงผลตอตนเองและผูอื่น
- ผลเสีย ของการแตงกายดวยตนเอง
ไมได ที่สงผลตอตนเองและผูอื่น

ดวยตนเองไมได ที่สงผลตอตนเอง
และผูอื่น

- วิธีการประหยัดน้ําขณะแปรงฟน

๑๕. บอกวิธีการประหยัดน้ํา
ขณะแปรงฟน
๑๖. บอกผลดี ของการประหยัดน้ํา

-ผลดี ของการประหยัดน้ํา
ขณะแปรงฟน ที่สงผลตอตนเอง

ขณะแปรงฟน ที่สงผลตอตนเอง

และสวนรวม

และสวนรวม

- ผลเสีย ของการไมประหยัดน้ํา

๑๗. บอกผลเสีย ของการไม

ขณะแปรงฟน ที่สงผลตอตนเอง

ประหยัดน้ําขณะแปรงฟน ที่สงผล

และสวนรวม

ตอตนเองและสวนรวม

- วิธีการใชหองน้ําอยางถูกวิธี

๑๘. บอกวิธีการใชหองน้ําอยางถูกวิธี - ผลดีของการใชหองน้ําอยางถูกวิธี
๑๙. บอกผลดีของการใชหองน้ํา

ที่สงผลตอตนเองและสวนรวม

อยางถูกวิธี ที่สงผลตอตนเองและ
สวนรวม

- ผลเสีย ของการใชหองน้ําที่ไมถูกวิธี

๒๐. บอกผลเสีย ของการใชหองน้ํา

ที่สงผลตอตนเองและสวนรวม

ที่ไมถูกวิธี ที่สงผลตอตนเองและ
สวนรวม

- ระบบคิดฐานสอง และระบบ

๒๑. รู และเขาใจเกี่ยวกับระบบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสอง และระบบคิดฐานสิบ

- การแยกแยะระหวางระบบ

๒๒. แยกแยะระหวางระบบ

คิดฐานสอง กับระบบคิดฐานสิบ

คิดฐานสอง กับระบบคิดฐานสิบ

หนวยที่ 2 ความละอายและความไมทนตอการทุจริต
จํานวน ๑๒ ชั่วโมง
ผลการเรียนรู
จุดประสงคการเรียนรู
สาระการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจ

๑. บอกความหมายของความละอาย

- ความหมายของความละอาย

เกี่ยวกับความละอาย

และความไมทนตอการทุจริตได

และความไมทนตอการทุจริต

และความไมทน

๒. บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเลน

- วิธีการปฏิบัติตนในการเลนของเลน

ตอการทุจริต

ของเลนได

๒.ปฏิบัติตนเปนผูละอาย ๓. บอกวิธีในการเก็บของเลน

- วิธีในการเก็บของเลนใหเปน

และไมทนตอการทุจริต

ใหเปนระเบียบเรียบรอยเปนตัวอยาง ระเบียบเรียบรอยเปนตัวอยาง

ทุกรูปแบบ

ใหแกบุคคลอื่นได

ใหแกบุคคลอื่นได

3. ตระหนักและ

๔. บอกโทษของการนาของของผูอื่น

- โทษของการนาของ ของผูอื่น

มีความละอายและ

มาเปนของตน โดยไมไดรับอนุญาต

มาเปนของตน โดยไมไดรับอนุญาต

๕. บอกวิธีปฏิบัติตนในการ
รับประทานอาหารไดอยางถูกตอง

- วิธีปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร

ไมทนตอการทุจริต

๖. มีความละอายและไมแยงหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
๗. บอกวิธีการเขาแถวเรียงลาดับ
๘. ปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลาดับ
๙. มีความละอายและไมแซงคิวผูอื่น
๑๐. บอกชื่อของใชสวนตน วิธีการใช
และประโยชนของของใชน้นั ๆ
๑๑. ใชของใชสวนตนไดอยางถูกตอง
ถูกวิธี มีความละอายและไมแยง
หรือขโมยของใชของผูอื่น

- ความละอายและไมแยงหรือ
ขโมยอาหารเพื่อน
- วิธีการเขาแถวเรียงลาดับ
- การปฏิบัติตนในการเขาแถวเรียงลาดับ
- ความละอายและไมแซงคิวผูอื่น
- การเก็บของใชสวนตนเขาที่อยาง
เรียบรอย
- ของใชสวนตน วิธีการใชและประโยชน
ของของใชนั้นๆ
- ความละอายและไมแยงหรือขโมยของ
ใชของผูอื่น

๑๒. เก็บของใชสวนตนเขาที่อยาง
เรียบรอย มีความละอายและไมแยง
หรือขโมยของใชของผูอื่น

- การใชของใชสวนตนไดอยางถูกตองถูก
วิธี
- ความละอายและไมแยงหรือขโมยของ
ใชของผูอื่น

๑๓. บอกประโยชนของการมีความ -ประโยชนของการมีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบตอการทางานที่ไดรับ
ตอการทางานที่ไดรับมอบหมาย
มอบหมายและโทษของการไมมีความ
และโทษของ การไมมีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบตอการทางานที่ไดรับ
มอบหมาย
ตอการทางานที่ไดรับมอบหมาย
๑๔. มีความรับผิดชอบทางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสาเร็จโดยไมลอกหรือ
นาผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของ - ความรับผิดชอบทางานที่ไดรับ
มอบหมายจนสําเร็จ โดยไมลอกหรือนา
ตนเอง
ผลงานของผูอื่นมาเปนผลงานของตนเอง
๑๕. บอกความหมายของการแบงปน
ได
- ความหมายของการแบงปน

ผลการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู
๑๖. มีพฤติกรรมการแบงปนและ
ปฏิบัติตนเปนผูที่มีความละอายและ
ไมทนตอการทุจริต
๑๗. บอกขั้นตอน และวิธีการ

สาระการเรียนรู
- พฤติกรรมการแบงปนและการปฏิบัติ
ตนเปนผูที่มีความละอายและไมทนตอ
การทุจริต
- ขั้นตอน และวิธีการแตงกาย

แตงกายได
๑๘. แตงกายดวยตนเอง โดยไมนา
เอาเครื่องแตงกายของคนอื่นมาเปน
ของตน

- การแตงกายดวยตนเอง โดยไมนาเอา
เครื่องแตงกายของคนอื่นมาเปนของตน

๑๙. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ

- การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ

ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแกบุคคล

ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแกบุคคลอื่น

อื่นได
๒๐. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและเปนผู - การปฏิบัติตนเปนผูละอายและเปนผูไม
ทนตอการทุจริต
ไมทนตอการทุจริต
- ขอดี และขอเสีย ของการปฏิบัติ
๒๑. บอกขอดี และขอเสียของการ
ปฏิบัติและไมปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
และไมปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
๒๒. ปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
-การปฏิบัติตน และบอกวิธีการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแกบุคคลอื่น
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันแกบุคคลอื่น
๒๓. ปฏิบัติตนเปนผูละอายและ
- การปฏิบัติตนเปนผูละอายและ
เปนผูไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ
เปนผูไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ

อภิธานศัพท
การคิดแยกแยะ หมายถึง การคิดจําแนกองครวมของสิ่งต าง ๆ ออกเปนองคยอย ๆ ทําใหมองเห็น
ความสัมพันธขององคประกอบยอยวามีความเกี่ยวเนื่องกัน สอดคลองกัน เปนเหตุเปนผลและพึ่งพาอาศัย กัน
อยางไร
ประโยชนสวนตน (Private Interests) หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจาหนาที่
ของรัฐไดทากิจกรรมหรือไดกระทาการตางๆ เพื่อประโยชนสวนตน ครอบครัวเครือญาติ พวกพอง หรือของกลุม
ในสังคมที่มีความสัมพันธกันในรูปแบบตาง ๆ เชน การประกอบอาชีพการทาธุรกิจ การคา การลงทุน เพื่อหา
ประโยชนในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ เปนตน
ประโยชน ส ว นรวมหรื อ ประโยชน ส าธารณะ (Public Interests) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลที่ เ ป น
เจ าหน าที่ ของรั ฐ (ผู ดํา รงตํ า แหน งทางการเมือ ง ขาราชการ พนักงานรัฐ วิส าหกิจ หรือเจาหนาที่ข องรั ฐ ใน
หนวยงานของรัฐ) ไดกระทาการใดๆ ตามหนาที่หรือไดปฏิบัติหนาที่อันเปนการดาเนินการในอีกสวนหนึ่งที่แยก
ออกมาจากการดาเนินการตามหนาที่ในสถานะของเอกชนกระทาการใด ๆตามหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมี
วัตถุประสงคหรือมีเปาหมายเพื่อประโยชนของสวนรวม หรือการรักษาประโยชนสวนรวมที่เปนประโยชนของรัฐ
การทาหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและจะมีรูปแบบ
ของความสัมพันธหรือมีการกระทาในลักษณะตางๆ กัน ที่เหมือนหรือคลายกับการกระทาของบุคคลในสถานะ
เอกชน เพียงแตการกระทาในสถานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐกับการกระทาในสถานะเอกชน จะมีความแตกตาง
กันที่วัตถุประสงค เปาหมายหรือประโยชนสุดทายที่แตกตางกัน
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน
(Conflict of interests) หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทาการใด ๆ หรือดาเนินการในกิจการสาธารณะ
ที่เปนการดาเนินการตามอํานาจหนาที่หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองคกรของรัฐ เพื่อประโยชนของ
รัฐหรือเพื่อประโยชนของสวนรวม แตเจาหนาที่ของรัฐไดมีผลประโยชนสวนตนเขาไปแอบแฝง หรือเปนผูที่มีสวน
ไดเสียในรูปแบบตางๆ หรือนาประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธสวนตนเขามามีอิทธิพลหรือเกี่ยวของในการใช
อํานาจหนาที่หรือดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินใจในการกระทําการใด ๆ หรือดาเนินการดังกลาวนั้น เพื่อ
แสวงหาประโยชนในการทางเงินหรือประโยชนอื่น ๆ สาหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คุณธรรม หมายถึง หลักของความดี ความงาม ความถูกตอง ซึ่งจะแสดงออกมาโดยกํารกระทําทางกาย
วาจา และจิตใจของแตละบุคคล ซึ่งเปนหลักประจําใจในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเปนนิสัยเปนสิ่งที่มีประโยชน
ตอตนเองผูอื่นและสังคม
คุณธรรมในการปองกันการทุจริต หมายถึง คุณธรรมที่กําหนดในโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อปลูกฝง
ใหแกนักเรียนมีพฤติกรรมสุจริต ไดแก อยูอยางพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต และจิตสาธารณะ ซึ่งคุณธรรมเหล่ํา
นี้จะสอดคลองกับคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จริยธรรม หมายถึง หลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสราง
พื้นฐานที่เจาหนาที่ของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ
ความไมทน หมายถึง การแสดงออกตอกํารกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของหรือสังคมใน
ลักษณะที่ไมยินยอม ไมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไมทนสามารถแสดงออกไดหลายลักษณะทั้งในรูปแบบของ
กริยาทาทางหรือคําพูด
ความละอาย หมายถึ ง ความเกรงกลัว ตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสม เพราะเห็น ถึงโทษหรือ
ผลกระทบที่จะไดรับจากการกระทํานั้น จึงไมกล้ําที่จะกระทํา ทําใหตนเองไมหลงทําในสิ่งที่ผิดนั่นคือ มีความ
ละอายใจ ละอายตอกํารกระทําผิด

ความไมทนตอการทุจริต หมายถึง ความเกรงกลัวตอสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง ไมเหมาะสมและการไม
ยินยอม ไมยอมรับในกํารกระทําที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวของหรือสังคมในลักษณะที่เปน พฤติกรรมที่ฝา
ฝนกฎหมาย เปนความผิดอยางชัดเจน ซึ่งความผิดมีบทลงโทษที่รุนแรงเจาหนาที่ของรัฐหามปฏิบัติ
การทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไมซื่อตรง
การทุจริตตอหนาที่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อ
วามีตําแหนงหนาที่ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงเหนือหนาที่นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหน้ําที่ทั้งนี้ เพื่อแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น
กิจกรรมสงเสริมความถนัดและความสนใจ หมายถึง กิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการดานรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย ในการพัฒนาผูเรียน ดานรางกาย จิตใจ สติปญญาอารมณและสังคม มุงสงเสริมเจตคติคุณ
ค่ําชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและค่ํานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกใน
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข ไดแก กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบดวย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ
ประโยชน และนักศึกษาวิชาทหารกิจกรรมชุมนุม หรือชมรม
พลเมือง หมายถึง คนที่มีสิทธิ และหนาที่ในฐานะประชําชนของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือประชําชน
ที่อยูภายใตผูปกครองเดียวกันมีวัฒนธรรมเดียวกัน
พลเมืองศึกษา (Civic education) หมายถึง การจัดการศึกษาและประสบการณเรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของประเทศ มีความภาคภูมิใจในความเปนพลเมือง มีสิทธิสนใจตอสวนรวม และมีสวน
รวมในกิจการบานเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย หรือการเรียนรูเกี่ยวกับรัฐบาล รัฐธรรมนูญ
กฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง สิทธิและความรับผิดชอบของพลเมือง ระบบการบริหารจัดการสาธารณะ
และระบบตุลาการ
พลโลก หมายถึง คนทุกคน ทุกบาน ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด และทุกประเทศชาติ ทุกชนเผาทุก
สีผิวทุกชั้นวรรณะ ไมมีแบงแยก
ระบบคิดฐานสิบ (Analog) หมายถึง ระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัวและตอเนื่อง อาจ
หมายถึ งโอกาสที่ จ ะเลื อ กได ห ลายทาง เกิ ดความคิดที่ห ลากหลาย ซับ ซ อน หากนํามาเปรีย บเที ย บกั บ การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ จะทําใหเจาหนาที่ของรัฐตองคิดเยอะ ตองใชดุลยพินิจเยอะ อาจจะนําประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได
ระบบคิ ด ฐานสอง (Digital) หมายถึง ระบบการคิดวิเคราะหขอมูล ที่สามารถเลือกไดเพีย ง 2 ทาง
เทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชนใช กับ ไมใช, เท็จ กับ
จริ ง , ทํ า ได กั บ ทํ า ไม ไ ด , ผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน ส ว นรวมเป น ต น จึ ง เหมาะกั บ การนํ า มา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงํานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตนออก
จากกันไดอยางเด็ดขาดและไมกระทําการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
วัฒนธรรมสุ จริต หมายถึง รูปแบบการประพฤติช อบ ประพฤติในทางที่ ถูกต องของกิจ กรรมมนุ ษย
รวมทั้ งโครงสร า งเชิ งสั ญ ลั กษณ ที่ ทํา ให กิจ กรรมมี ความเด น ชัด มีความสําคัญ ในวิ ถีก ารดํา เนิ น ชีวิต ซึ่งเป น
พฤติกรรมเปนสิ่งที่รวมกันผลิต สรางขึ้น รวมใชดวยการเรียนรูจากกันและกันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุค
สมัย ความเหมาะสมเพื่อความเจริญงอกงาม และสืบตอกันมา
STRONG : จิตพอเพียงตานทุจริต ประกอบดวย
1) S (sufficient) : ความพอเพียง หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนนอมนํา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกตเปนหลักความพอเพียงในการทํางานการดํารงชีวิตการพัฒนา
ตนเองและสวนรวม รวมถึงการปองกันการทุจริตอยางยั่งยืน ซึ่งความพอเพียงตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษยแมวาจะ

แตกตางกันตามพื้นฐาน แตการตัดสินใจวาความพอเพียงของตนเองตองตั้งอยูบนความมีเหตุมีผลรวมทั้งตองไม
เบียดเบียนตนเอง ผูอื่น และสวนรวมความพอเพียงดังกลาวจึงเปนภูมิคุมกันใหบุคคลนั้นไมกระทําการทุจริต ซึ่ง
ตองใหความรูความเขาใจ(knowledge) และปลุกใหตื่นรู (realize)
2) T (transparent) : ความโปรงใส หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนตอง
ปฏิบัติงานบนฐานของความโปรงใส ตรวจสอบได ดังนั้น จึงตองมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ ระเบียบ ขอปฏิบัติ
กฎหมาย ด้ํานความโปรงใส ซึ่งตองใหความรูความเขาใจ (knowledge) และปลุกใหตื่นรู (realize)
3) R (realize) : ความตื่นรู หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักรูถึงรากเหงาของปญหาและภัยรายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและ
ประเทศ ความตื่นรูจะบังเกิดเมื่อไดพบเห็นสถานการณที่เสี่ยงตอการทุจริตยอมจะมีปฏิกิริยาเฝาระวังและไม
ยินยอมตอกาทุจริตในที่สุดซึ่งตองใหความรูความเขาใจ(knowledge) เกี่ยวกับสถานการณการทุจริตที่เกิดขึ้น
ความรายแรงและผลกระทบตอระดับบุคคลและสวนรวม
4) O (onward) : มุงไปขางหนาหมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนมุงพัฒนา
และปรับเปลี่ยนตนเองและสวนรวมใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน บนฐานความโปรงใสความพอเพียงและ
รวมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นอยางไมยอทอ ซึ่งตองมีความรูความเขาใจ(knowledge) ในประเด็นดังกลาว
5) N (knowledge) : ความรู หมายถึง ผูนํา ผูบริหาร บุคคลทุกระดับ องคกรและชุมชนตองมีความรู
ความเขาใจสามารถนําความรูไปใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห ประเมินไดอยางถองแทในเรื่อง สถานการณ
การทุจริต ผลกระทบที่มีตอตนเองและสวนรวม ความพอเพียงตานทุจริตการแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวมที่มีความสําคัญยิ่งตอกาลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไมกลากระทําการทุจริต
และเกิดความไมทนเมื่อพบเห็นวามีการทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสรางสังคมไมทนตอการทุจริต
6) G (generosity) : ความเอื้ออาทร หมายถึง คนไทยมีความเอื้ออาทร มีเมตตา น้ําใจตอกันบนฐาน
ของจิตพอเพียงตานทุจริต ไมเอื้อตอการรับหรือการใหผลประโยชนตอพวกพอง
คุณลักษณะ 5 ประการของสถานศึกษาสุจริต ประกอบดวย
1) ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดในลักษณะตาง ๆ ซึ่งเปนองคประกอบของ
กระบวนการคิดที่สลับซับซอน เปนแนวคิดในการสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหบังเกิดแกบุคคล
โดยการที่มีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนบุคคลออกจากกัน ไดแก การคิดแยกแยะ
ระหวางผลประโยชนสวนตนออกจากผลประโยชนสวนรวมการเห็นประโยชนสาธารณะมากอนประโยชนสวน
บุคคลและการไมยอมรับการทุจริต
2) มีวินัย หมายถึง การแสดงออกถึงการยึดมั่น และปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับ
ของครอบครัว สถานศึกษา และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
3) ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตนตรงตามความเปนจริงทั้งทางกายวา
จํา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกตองในการดําเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวตอกํารกระทําผิด
4) อยู อย า งพอเพี ยง หมายถึ ง การดําเนิน ชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผ ล รอบคอบมีคุณธรรม มี
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีและปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ไมเบียดเบียนผูอื่นเห็นคุณคาของทรัพยากรตาง
ๆ มีการวางแผนปองกันความเสี่ยงและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
5) จิตสาธารณะ หมายถึง การเปนผูใหและชวยเหลือผูอื่น แบงปนความสุขสวนตนทําประโยชนแก
สวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอมดวยแรงกาย สติปญญา ลง
มือปฏิบัติเพื่อแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งที่ดีงามใหเกิดในชุมชนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน

