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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือจัดท า  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์นโยบายและแผน 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2) จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา 
เอกสาร การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และประชุมผู้ทรงคุณวุ ฒิจากส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
จ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน  
สภาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานลูกเสือ 
แห่งชาติ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เพ่ือสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแผนการจัด 
การเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 13 ชั้นเรียน ทดลองใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสายน้ าทิพย์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (ชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) และ  
2) โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) น าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ผลการวิจัยได้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 9 ฉบับ  
สามารถสรุปได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือใช้ในการปลูกฝัง  
คุณธรรมและจิตส านึกในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียง 
ในการต้านทุจริต การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
เ พ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2  ส่วน คือ 1) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชา 
เพ่ิมเติมป้องกันการทุจริต และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 
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ป้องกันการทุจริต ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และการวัดผล ประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยผู้บริหาร และครู สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ว่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ส าหรับปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
  1. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดยการประกาศใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแต่งตั้งคณะติดตามการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา และการจัดท าคู่มอืการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2. การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ 
แต่ละระดับชั้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย การวัดผลประเมินผลการเรียน 
การสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   ทั้งนี้การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจะด าเนินการหลังจากใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ครบ 1 ปีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรด าเนินการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ไปใช้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน ดังนี้ 
  1.1 การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  1.2 การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ 
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ขนาดของสถานศึกษา พื้นที่ตั้ง 
ของสถานศึกษา รูปแบบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในแต่ละสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อประสิทธิผล 
ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
  2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยการถอดบทเรียนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม วิธีการที่ส่งผลให้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละสถานศึกษา 
ที่น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
  2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรท าการวิจัยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ  
คุณธรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรโรงเรียนสุจริต ฯลฯ เพ่ือบูรณาการ  
เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
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  2.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือรวมโครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
โดยมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นแกนและมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เช่น ลูกเสือช่อสะอาด  
โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสีขาว และ 
โครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ เพ่ือบูรณาการด้านการบริหารจัดการโครงการ ลดความซ้ าซ้อน  
ของการปฏิบัติและงบประมาณ อีกทั้งใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักเรียนเพื่อป้องกันการทุจริต 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือจัดท าหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาส าหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียน สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 2) จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และ 3) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประชุมผู้ เชี่ยวชาญ ทดลองใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้ในชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด 
จวนอุปถัมภ์”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทดลองใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบบันทึกเนื้อหา จากการศึกษาเอกสารและแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 9 ฉบับ  
สามารถสรุปได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือใช้ในการปลูกฝัง  
คุณธรรมและจิตส านึกในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีจิตพอเพียงในการต้านทุจริต การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต  
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือใช้ในการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม 
ป้องกันการทุจริต และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติมป้องกัน 
การทุจริต ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จ านวน 
ชั่วโมง สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และการวัดผล โดยผู้บริหาร และครู สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการ  
จัดการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ว่า  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ส าหรับปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมให้แก่นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
1) การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา 2) การพัฒนาบุคลากร และ 3) การประเมินผล 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

ค าส าคัญ : การวิเคราะห์นโยบายและแผน, แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต , หลักสูตร 
  ต้านทุจริตศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของงำนวิจัย 
 “การทุจริต” เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ 
ที่ก าลังพัฒนา ข้อมูลจากองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)  
ที่จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจ าปี 2560 พบว่า ประเทศไทยได้ 37 คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยู่อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก  
หากเทียบกับปี 2559 ประเทศไทยได้คะแนน 35 คะแนน และอยู่อันดับที่ 101 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนความโปร่งใสดีขึ้น แต่ข้อมูลค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบันมีค่าไม่เกิน 40 คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 
อยู่ในระดับสูงสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
 ความเสียหายจากการทุจริตโดยการประเมินจากงบประมาณรายจ่ายของประเทศไทยปี 2559  
จ านวน  2.72 ล้านล้านบาท  แม้จะมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะแต่ อัตราการจ่าย เฉลี่ยอยู่ที่ 1 – 15 %  
โดยหากจ่ายที่ 5 % ความเสียหายจะอยู่ที่ 59,610 ล้านบาท หรือ 2.19 % ของงบประมาณรายจ่าย  
และมีผลท าให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.42 % แต่หากจ่ายที่ 15 % ความเสียหายจะอยู่ที่  
178,830 ล้านบาท หรือ 6.57 % ของเงินงบประมาณรายจ่าย และมีผลท าให้ อัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจลดลง 1.27 % ดังนั้น การลดการเรียกเงินสินบนลงทุก ๆ 1 % จะท าให้มูลค่าความเสียหาย 
จากการทุจริตลดลง 10,000 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหาเร่ืองการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 2561) 
 รัฐบาลไทยในแต่ละยุคสมัยพยายามแก้ปัญหาด้านทุจริตด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ  
ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ก าหนดให้หน่วยงานในภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยอาศัย 
การประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันปรับปรุงระบบบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลควบคู่กันไป โดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย 
มีหน่วยงานหลักที่ด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คือ ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งมีบทบาทในการป้องกันการทุจริตและ 
เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคล  
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจในลักษณะ 
เดียวกันหรือใกล้เคียงกับส านักงาน ป.ป.ช. เช่น  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (สผผ.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนท่ีให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอีกหลาย
หน่วยงาน  
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีการออกกฎหมายลงโทษผู้ที่กระท าความผิด มีการจัดตั้งศาลอาญา   
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินคดีกับบุคคลที่ท าการทุจริต และได้มีการก าหนด 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งฉบับปัจจุบันเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ 3  
ก าหนดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต  
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(Zero Tolerance & Clean Thailand) และมีพันธกิจ คือ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล ดังนั้นการที่จะปลูกฝังกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตควรให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกัน 
และต่อต้านการทุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเยาวชนส่วนใหญ่ 
ของชาติมีหน้าที่ช่วยปลูกฝังและป้องกันการทุจริตในสังคม อันเป็นการปรับเปลี่ยนสภาพสังคมให้เกิดภาวะ  
“ที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม 
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังคุณธรรมเกี่ยวกับความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นพลเมืองดี  
มีจิตสาธารณะ ผ่านทางสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม เพ่ือให้เ ด็ก  
เยาวชน ผู้ใหญ่ เกิดพฤติกรรมที่ละอายต่อการกระท าความผิดการไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริต 
ทุกรูปแบบ โดยอาศัยการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษา โดยแนวทางการป้องกันการทุจริตของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งเน้นการบูรณาการแนวคิด เนื้อหา กิจกรรมเข้ากับการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนและปลูกฝังจิตส านึกในการแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ความละอาย จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อ 
การทุจริต 
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดท า 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งก าหนดนโยบายและแนวทางการน า 
หลักสูตรไปใช้ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง 
คุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชื่อมั่นว่า 
หากนักเรียนได้รับการบ่มเพาะด้วยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และปลูกฝังคุณธรรมจะท าให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมที่ ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
 1. วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 2. จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 3. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตในการวิจัย คือ มุ่งวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต จ านวน 12 ฉบับที่ประกาศใช้ภายในปี พ.ศ. 2559 – 2561 และน าข้อมูลที่ได้มา 
จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในปีการศึกษา 2560  
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 กลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา คือนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยถึง  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ในปีการศึกษา 2560 จากนั้นน าผลการทดลองมาปรับปรุง ก าหนดเป็นนโยบาย 
และแนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกาศให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเริ่มน าไปใช้ตามบริบท  
ที่เหมาะสมกับโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561 
 
4. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 นโยบำยและแผนกำรป้องกันกำรทุจริต หมายถึง นโยบายและแผนที่รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หรือมีความเกี่ยวข้องกับ  
การต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
 หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ หมายถึง หลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการ 
ปลูกฝังและป้องกันให้นักเรียนต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การคิด 
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อ 
การทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งน าไปใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแต่ละระดับชั้น 
จะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง  
 รำยวิชำเพิ่มเติม หมายถึง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้นในรูปแบบรายวิชาเพ่ิมเติมที่ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูสามารถน าไปบูรณาการ  
เข้ากับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีรูปแบบการน าไปใช้  
5 รูปแบบคือ 1) เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 2) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม 3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 4) จัดในกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน และ 5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนตาม 
ความเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 
 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง การแยกแยะ 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ได้อย่างเด็ดขาด ไม่น ามาปะปนกัน ไม่เอา  
ประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบุญคุณส่วนตน ไม่เห็นแก่ 
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน (นิยามโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ) 
 ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ 
ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เพราะเห็นถึงโทษหรือผลกระทบที่จะได้รับจากการกระท านั้น จึงไม่กล้า 
ที่จะกระท า ท าให้ตนเองไม่หลงท าในสิ่งที่ผิด นั่นคือ มีความละอายใจ ละอายต่อการท าผิด รวมทั้ง 
การแสดงออกต่อการกระท าที่เกิดขึ้นกับตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือสังคมในลักษณะที่ไม่ยินยอม  
ไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ความไม่ทนสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะทั้งในรูปแบบของกริยาท่าทางหรือ 
ค าพูด (นิยามโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
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 STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต หมายถึง การปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างฐานคิดจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 
ให้เกิดขึ้นเป็นพ้ืนฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต”  
ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560 มาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
วัฒนธรรมหน่วยงาน (นิยามโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
 พลเมืองกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ 
ยึดม่ันในหลักศีลธรรมและคุณธรรมของศาสนา มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตน 
ตามกฎหมายด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันจะก่อให้เกิดการพัฒนา  
สังคมและประเทศชาติ ให้เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  (นิยามโดยส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) 
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5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ก าหนดนโยบายและแนวทางการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามแผนภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ระดับชำติ 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
    (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3. แผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
4. แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2560 – 2579) 
5. ยุทธศาสตร์ชาตวิ่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม 
    การทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 – 2564)  
    ของส านักงาน ป.ป.ช. 

ระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 
1. แผนพัฒนาการศึกษา 
    ของกระทรวงศึกษาธกิาร  
    ฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
2. แผนปฏิบัตกิารป้องกัน 
    และปราบปรามการทุจริตและ 
    ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
    ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
3. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงสุด 
    ของหน่วยงาน 

ระดับส ำนัก 
1. โครงการเสริมสร้าง 
    คุณธรรม จริยธรรม และ 
    ธรรมาภบิาลในสถานศึกษา   
    “ป้องกันการทุจริต”  
    (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 

1) การคิดแยกแยะระหว่าง 
    ผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2) ความละอายและ 
    ความไม่ทนต่อการทุจริต 

3) STRONG : จิตพอเพียง 
    ต้านทุจริต 

4) พลเมืองกับ 
    ความรับผิดชอบต่อ 
    สังคม 

 

นโยบำยและแนวทำงกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
  

คู่มือการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 

 

แผนการน าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

 
การพัฒนาบุคลากร 

 

การประเมินผลการใช้ 
หลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 

การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อการจัดท าหลักสตูร 

การทดลองใช้และปรับปรุงหลักสตูร 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2. ครูมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้เป็นแนวทางในพัฒนานักเรียน 
รวมถึงเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพในการประเมินความเปลี่ยนแปลง 
ของพฤติกรรมนักเรียนในเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
 3. ผู้บริหารมีแนวทางการบริหารโรงเรียน เพ่ือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการปลูกฝัง 
คุณธรรมให้นักเรียนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการต่อต้านและปราบปราม  
การทุจริตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 5. กระทรวงศึกษาธิการน าผลการด าเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้เป็นต้นแบบ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน 
ในสังกัดอ่ืน ๆ 
 6. ประเทศไทยมีดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ที่สูงขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือจัดท าหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาส าหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนสังกัดส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในครั้งนี้ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องใน 3 ประเด็น ได้แก่ 

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
1.1 ความหมายของการทุจริต 
1.2 ประเภทของการทุจริต 
1.3 สาเหตุของการทุจริต 
1.4 สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย 
1.5 ผลกระทบของการทุจริต 
1.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในต่างประเทศ 
1.7 แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย 

2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร 
2.1 ความหมายของหลักสูตร 
2.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
2.4 กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
2.5 การน าหลักสูตรไปใช้ 
2.6 การประเมินผลหลักสูตร 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 
1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
 ปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาช้านาน และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น 
เรื่อยๆ และพบปัญหาดังกล่าวเกือบทุกภาคส่วน ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายามป้องกันและแก้ไขมาโดยตลอด 
แต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้ก็ไม่ได้ถูกแก้ไขได้เท่าใดนัก เพ่ือการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน  
การทุจริตอย่างชัดเจน จึงได้รวบรวมประเด็นเกี่ยวกับความหมาย ประเภท สาเหตุ สถานการณ์ผลกระทบ 
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของการทุจริต 
  ค าว่าทุจริต หมายถึง การแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยอาศัย  
ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงาน บริษัท  
องค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ เป็นค าที่นิยมใช้ในส่วนของภาคเอกชน ส่วนค าว่าคอร์รัปชัน หรือ Corruption  
เป็นค าที่ใช้ในวงการราชการ รัฐวิสาหกิจ (สุชาตา  นนทวงศ์. 2543) ซึ่งก็มีความหมายอย่างเดียวกับ  
ทุจริต หรือ คอร์รัปชัน (corruption) หรือ ทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ค าว่า ทุจริต มีรากศัพท์ 
มาจากภาษาลาตินว่า  Corruption เป็นค าที่รู้จักและใช้กันทั่วไปมานาน แต่ความหมายของค านี้ 
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มีหลากหลายความหมายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้  ทุจริตอาจจัดเป็นอาชญากรรม  (crime)  
ประเภทหนึ่ง ในบางกรณีอาจจะถูกมองในความหมายที่แคบและต่างจากการโกง ยักยอก รีดไถ การขู่  
เป็นการกระท าของคนสองฝ่ายที่หาประโยชน์ร่วมกันจากฝ่ายที่สาม  ทุจริตความหมายขององค์การ 
สหประชาชาตินั้นไม่ใช่แค่พฤติกรรม แต่เป็นปรากฏการณ์ (phenomenon ) ในทางสังคมการเมืองและ 
เศรษฐศาสตร์ ที่เป็นปัญหาส าคัญและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก  (UNODC,  
2009) ส่วนองค์กรระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส Transparency International (TI) นิยามค าว่า 
ทุจริตหรือคอร์รัปชัน คือ การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิด (abuse of entrusted power)  
เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลซึ่งใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน สภาประชาคมยุโรปได้ให้ค าจ ากัดความ ทุจริต  
หมายถึง การใช้อ านาจสาธารณะที่มิชอบเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือการให้สินบน และความประพฤติ 
ทั้งหลายของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในภาครัฐหรือเอกชนเป็นความประพฤติ 
ที่ฝ่าฝืนหน้าที่ของตน โดยไม่สมควรกับต าแหน่งหน้าที่ของตนในฐานะเจ้าพนักงานแห่งรัฐ  เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานเอกชน ตัวแทนหรือฐานะความสัมพันธ์อ่ืน ๆ  โดยมุ่งประสงค์ให้ได้รับประโยชน์ใด  ๆ  
โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
 จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (2554) กล่าวไว้ว่า ทุจริตคอร์รัปชันในลักษณะตามค านิยาม ซึ่งเป็น 
ที่ยอมรับในทางวิชาการในปัจจุบันนั้น มีลักษณะส าคัญที่ท าให้เข้าใจในเรื่องนี้ได้ในเบื้องต้นคือเป็นค า 
ที่รู้จักกันดี ไม่มีค านิยามเป็นมาตรฐานเหมือนกันในระดับสากล แต่ตรงกันที่เป็นการกระท าผิดอย่างหนึ่ง 
เป็นการกระท าทุจริตประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจหรือหน้าที่ อาจจะกระท าโดยผู้มีอ านาจ   
หรือหน้าที่ (เช่น ผู้รับสินบน) หรือโดยผู้ต้องการให้ใช้อ านาจหรือหน้าที่นั้น (เช่น ผู้ให้สินบน) หรือเกิดขึ้น 
โดยฝ่ายเดียวก็ได้ เช่น การยักยอกทรัพย์สินสาธารณะที่อยู่ในอ านาจดูแล เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม 
ที่แสดงความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและเป็นปัญหาสังคม มีได้ทั้งในองค์กรภาครัฐ คือเป็นคอร์รัปชัน 
ต่อสาธารณะและเอกชนที่เป็นการคอร์รัปชันต่อองค์กร สมาชิกหรือลูกค้าขององค์กร ความหมายทางแคบ 
คือเฉพาะอ านาจในทางสาธารณะหรืออ านาจรัฐ  เป็นการกระท าที่อาจผิดหรือถูกกฎหมายก็ได้ 
แต่ผิดทางศีลธรรม คุณธรรมหรือจริยธรรม ซึ่งในความหมายที่เห็นต่างในข้อนี้  มักใช้เป็นข้ออ้างว่า  
การกระท านั้นไม่ใช่คอร์รัปชันเพราะไม่ผิดกฎหมาย เป็นผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอาจจะเป็น 
ทรัพย์สิน ต าแหน่ง หน้าที่ ความภักดี การอุปถัมภ์ ความพอใจหรืออ่ืน ๆ ได้ ซึ่งในความหมายที่แคบกว่า 
หรือที่เข้าใจของคนทั่วไปคือคอร์รัปชันคือการได้ผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้น และมักเป็นพฤติกรรม 
หรือปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเร้น ปิดบังและบิดเบือนที่ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ได้ยาก 
 สรุป การทุจริต หมายถึง การกระท าที่มีการใช้อ านาจหรือ การให้สินบน ที่อาจจะผิดหรือไม่ผิด 
กฎหมายก็ได้ แต่มีเจตนาให้ได้รับประโยชน์อันไม่สมควรจะได้ การทุจริตนั้นเกิดขึ้นได้ ทั้งในภาครัฐและ 
ภาคเอกชน โดยในภาคเอกชนอาจหมายถึง การที่ผู้บริหารใช้อ านาจหรือต าแหน่งที่ได้มาจากผู้ถือหุ้น  
ในการด าเนินงานของบริษัทเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  ส าหรับประเทศไทยค าว่าทุจริต หมายถึง 
การแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่ง บทบาท หน้าที่โดยมิชอบ ขัดต่อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ 
จากหน่วยงาน 
 1.2 ประเภทของการทุจริต 
  การทุจริตมีขึ้นในประวัติศาสตร์ที่มีมายาวนานของมนุษยชาติ แต่เริ่มมีการศึกษาอย่างเป็น 
วิชาการเมื่อช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณกลางทศวรรษที่ 1960 
ที่มีนักวิชาการหลายท่านศึกษาถึง เรื่องของความทันสมัยกับการพัฒนา  (modernization and  
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development) โดยก่อนหน้านั้นมีการศึกษาในลักษณะของรายละเอียดของบุคคลที่เกิดเรื่องอ้ือฉาว 
มากกว่ากระบวนการ หรือแนวคิดของการทุจริต จะเห็นได้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีการจ าแนกรูปแบบ 
การทุจริตมีเพียงไม่กี่รูปแบบ เช่น การโกงหรือการติดสินบน แต่ปัจจุบันพัฒนาการของการทุจริตมีหลาย 
รูปแบบและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งนักวิชาการ หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ได้เสนอแนวคิด 
การจ าแนกรูปแบบการทุจริตออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ (จารุวรรณ สุขุมาลพงษ.์ 2554) 
  องค์การสหประชาชาติ  (United Nations. 1989) ได้อธิบายว่ารูปแบบ  (forms)  
ของการทุจริตมีตั้งแต่การรับเงินหรือได้รับสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเสมือนรางวัลจากข้อตกลงการละเมิด 
ระเบียบราชการ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ครอบคลุมถึงเงินส่วนแบ่งที่ได้มาจากโครงการพัฒนา 
หรือจากบริษัทข้ามชาติ การจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่ออกกฎหมายการเบี่ยงเบนทรัพยากรของรัฐ  
ให้เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว การเพิกเฉยต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเข้าแทรกแซงกระบวนการ 
ยุติธรรม การเล่นพรรคเล่นพวก (nepotism) การฉ้อราษฎร์บังหลวง การก าหนดราคา การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้สูงกว่าความเป็นจริงการสร้างโครงการหลอก ๆ การสร้างตัวเลขค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จและการทุจริต 
ในการเก็บภาษีและการประเมินภาษี เป็นต้น 
  Heidenheimer (อ้างถึงใน จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. 2554) ได้แบ่งลักษณะการทุจริต 
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  1) การทุจริตที่เกี่ยวโยงกับหน่วยงานราชการสมัยใหม่ (Public Office) เป็นแนวคิดที่มองว่า 
การทุจริตเป็นการแสดงออกของการใช้อ านาจในทางที่ผิดเพ่ือหวังผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยเกี่ยวข้องกับ 
การให้สินบนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไป 
  2) การทุจริตที่เกี่ยวโยงกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  (economic) แนวคิดนี้มองว่า 
การทุจริตจะเป็นเรื่องของข้าราชการที่ฉ้อฉลเห็นหน่วยราชการของตนเองเหมือนเป็นแหล่งท าธุรกิจ  
ที่เขาจะแสวงหารายได้ให้มากที่สุด หน่วยราชการจึงกลายเป็นสถานที่มุ่งหาก าไรใส่ตัวสูงสุด  รายได้ 
ของข้าราชการเหล่านั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด  และความสามารถส่วนตัวที่จะหาจุดที่ได้ 
ผลประโยชน์สูงสุดจากความต้องการของประชาชน 
  3) การทุจริตที่ เกี่ยวโยงกับแนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ (public interest)  
การทุจริตเป็นการใช้อ านาจเพ่ือผลประโยชน์ความพึงพอใจ หรือชื่อเสียงหรือเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม  
หรือชนชั้นในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานที่ก าหนดพฤติกรรมในเชิงศีลธรรม 
  นอกจากนี้ ใน ค.ศ. 1978 Hridenheimer ยังได้จ าแนกรูปแบบการทุจริตตามหลักเกณฑ์ 
ของสีที่สะท้อนตามความอดทนของชุมชน  (community’s tolerance) ที่มีต่อการทุจริตโดยจ าแนก 
ออกเป็นสีด า สีเทาและสีขาว (http://www.learners.in.th/blogs/posts/96079) ดังนี้ 
  1) การทุจริตสีด า (black corruption) หมายถึง ความเห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ 
ของชนชั้นน าและของมวลชน ที่เห็นว่าการกระท าหนึ่ง สมควรถูกต าหนิ และเห็นว่าควรจะถูกลงโทษ 
  2) การทุจริตสีเทา (gray corruption) หมายถึง การกระท าที่ชนชั้นน าส่วนหนึ่งเห็นว่า 
สมควรถูกลงโทษ แต่ชนชั้นน าอีกส่วนหนึ่งเห็นแตกต่างออกไป  ในขณะที่เสียงส่วนใหญ่มีความเห็น 
คลุมเครือ 
  3) การทุจริตสีขาว (white corruption) หมายถึง เรื่องที่ชนชั้นน ายอมรับและเห็นว่า
พอจะรับได้ คือไม่เลวร้ายนัก การทุจริตในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ชนชั้นน าและมวลชนส่วนใหญ่ไม่ได้ 
มีการกระตือรือร้นที่จะให้มีการลงโทษ พูดอีกอย่างหนึ่งคือ การทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม 
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ที่คนในสังคมอาจจะยังไม่ตระหนักถึง เพราะฉะนั้นการท าการทุจริตที่เกิดข้ึนในสังคมหนึ่ง แต่ในสังคมหนึ่ง 
อาจจะยังไมถ่ือว่าเป็นการทุจริตก็ได้ 
  ส าหรับรูปแบบของการทุจริตในสังคมไทยนั้น สังศิต พิริยรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร  
(2536) ได้น าเสนอไว้ว่ามี 15 ลักษณะ ดังนี้ คือ 
  1. การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เช่น การผูกขาด การให้สัมปทาน และการเรียกเก็บ 
ส่วนแบ่งอย่างผิดกฎหมาย โดยการสร้างความขาดแคลนเทียม เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าตาล 
  2. เครพโตเครซี (kleptocracy) เป็นการฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเป็นของครอบครัว 
และอาจกระท าโดยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
  3. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลได้ผลเสียส่วนตัว และ 
ผลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือการกระท าหน้าที่โดยขาดความเท่ียงธรรม 
  4. การใช้อิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ (ปั่นราคาหุ้นของตัวเอง) 
  5. ปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังและให้การเท็จ 
  6. การใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ์ข้อบังคบัต่าง ๆ อย่างมีอคติและล าเอียง 
  7. การใช้อิทธิพลทางการค้า  แสดงบทบาทเป็นนายหน้าหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
จากการค้าต่างตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้า 
  8. การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การใช้ 
กองทุนของรัฐ เพ่ือไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง 
  9. ไม่กระท าการตามหน้าที่ แต่ใช้ลัทธิพรรคพวกแทน เช่น การฮ้ัวประมูล 
  10. การให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับและการให้สิ่งล่อใจ 
  11. การยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงและสินบนมูลค่าสูง 
  12. ผู้บริหารประเทศท าตัวเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของประเทศ ด้วยนโยบายประชานิยม 
  13. ใช้อ านาจของต ารวจ ทหาร และข้าราชการในทางที่ผิด 
  14. ทุจริตการเลือกตั้ง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตด้วยวิธีต่าง ๆ 
  15. การบริจาคเพ่ือช่วยเหลือการรณรงค์ที่ผิดกฎหมาย เช่น การบริจาคให้แก่นักการเมือง 
และพรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือที่จะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายของรัฐบาล 
  ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2536) อ้างถึงใน จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. (2554) ได้แบ่งรูปแบบ 
ของการทุจริตออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
  1. ระบบส่งส่วย (syndicate corruption) มีแหล่งส าคัญ เช่น ที่ดิน ต ารวจ ศุลกากร  
  2. การจัดซื้อจัดจ้าง (procurement kickbacks) มีแหล่งส าคัญ เช่น สาธารณสุข เกษตร  
ศึกษาธิการ มหาดไทย องค์กรบริหารท้องถิ่นระดับต่าง ๆ  
  3. การจ่ายสินบนเพ่ือให้ได้การผูกขาดกิจการบางประเภทที่ต้องได้สัมปทานจากรัฐบาล   
และเพ่ือคงสภาพการผูกขาดนั้นไว้ 
  4. การทุจริตการประมูลโครงการ 
  นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งรูปแบบของการทุจริตออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ จ านวนมากมาย เช่น 
  1. แบ่งตามขนาด คือการทุจริตขนาดเล็ก (petty corruption) และการทุจริตขนาดใหญ่  
(grand corruption) 
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  2. การแบ่งการทุจริตออกเป็นระดับดังนี้ คือ การทุจริตเชิงบุคคล (incidental) การทุจริต 
เชิงสถาบัน (institutional) และการทุจริตเชิงระบบ (systematic) 
  3. แบ่งตามความอดทนของชุมชน (community’s tolerance) ที่มีต่อการทุจริต ได้แก่  
ทุจริตสีด า (black corruption) หมายถึง ทุกภาคส่วนในสังคมมองว่าการกระท าหนึ่งสมควรถูกต าหนิ   
และสมควรถูกลงโทษ ทุจริตสีเทา ( gray corruption) หมายถึง  การกระท าหนึ่ งที่สั งคมมีความเห็น 
คลุมเครือ และทุจริตสีขาว (white corruption) หมายถึง การกระท าหนึ่งที่สังคมคิดว่าเป็นการกระท า 
ที่สามารถยอมรับได ้
  4. แบ่งตามมิติ ดังนี้ คือ 1) การทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน (administrative  
corruption) เป็นการใช้อิทธิพลที่เกินกว่าอ านาจของกฎหมาย เพ่ือไปก าหนดนโยบายและท าให้เกิดผล  
เช่น การท าโครงการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สมาชิกพรรคพวกของตน  การซื้อขายต าแหน่งโดยไม่ค านึงถึง 
หลักการเรื่องความสามารถและคุณธรรมอาศัยเครือญาติหรือพรรคพวกตนเองเป็นที่ตั้ง และ 2) การทุจริต 
ทางเศรษฐกิจ (economic corruption) เป็นการแสวงหาการเมือง ผู้ค้างบประมาณและข้าราชการ 
ทั้งหลาย ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินสดและจ่ายทันทีไม่ต้องมีเงินทอน ระบบคอร์รัปชันนี้จะท าให้ 
ไม่สามารถตรวจพบหลักฐานการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินได้  เพราะ 
หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและกลุ่มผู้รับเหมางบประมาณในพ้ืนที่  ช่วยกันจัดการให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบกฎหมายแบบไม่มีที่ติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด อีกทั้งการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม 
ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายทุกประการ  ไม่มีการทอนเงินเกิดขึ้นแต่อย่างใด ระบบการคอร์รัปชัน 
แบบใหม่สามารถกีดกันบริษัทที่ด าเนินการถูกต้องให้ออกไปจากตลาดการแข่งกันการประมูลรับเหมางาน  
ของรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จเพราะในระบบคอร์รัปชันใหม่นี้ กลุ่มผู้ค้างบประมาณได้เหมาซื้องบประมาณ 
โครงการ Mega Project มาเก็บไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นทาง ใครต้องการก็มาซื้อเอาจากกลุ่มนี้เท่านั้น นี่คือ 
การทุจริตที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถกินรวบหัวคิวการบริหารงบประมาณได้อย่างเบ็ดเสร็จ  
สมบูรณ์ ไม่ให้หลุดรอดออกไปภายนอกได้ 
  สรุป ประเภทของการทุจริต สามารถจ าแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของ 
การพิจารณาการกระท านั้น ๆ เช่น การแบ่งตามขนาด แบ่งตามระดับ แบ่งตามความอดทนของชุมชน  
และแบ่งตามมิติ  
 1.3 สาเหตุของการทุจริต 
  องค์ประกอบที่ท าให้ระบบทุจริตคอร์รัปชันมีโครงสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งและด ารงอยู่ 
ในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบดังนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ.์ 2547)  
  1. ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะก าบังที่แน่นหนา 
  2. ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็งและขาดผู้น าในการต่อต้าน 
  3. ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคฝังรากลึกในสังคม ค่านิยมของคนในสังคมที่เป็นเหตุให้เกิด 
พฤติกรรมคอร์รัปชัน เช่น ค่านิยมในสังคมอุปถัมภ์ 
  4. การขาดจิตส านึกเ พ่ือส่วนรวม  ซึ่ งปัจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ์และ 
ขาดจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
  ทั้งนี้ นักวิชาการได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันแตกต่างกันออกไป  
เช่น สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เพราะภาครัฐมีอ านาจจัดสรรสิ่งที่คนอ่ืนต้องการและ 
กระบวนการตัดสินใจของภาครัฐจะใช้เวลาสิ้นเปลืองและผลลัพธ์ที่ออกมาก็ไม่แน่นอน  ท าให้เกิดสภาพ 
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ไม่สมดุลระหว่างสิ่งที่ประชาชนอยากได้กับสิ่ งที่ประชาชนได้รับจริง จึงเกิดความพยายามท าให้ผลของ 
การตัดสินใจเป็นไปตามที่ต้องการ การเอาชนะอุปสรรคนี้จึงต้องอาศัยอิทธิพลการเมืองและการทุจริต 
คอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการลัดขั้นตอนและท าลายความชอบธรรมของกระบวนการที่มีอยู่ 
  ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) กล่าวว่า Robert Klitgaard คณบดีของ Rand Graduate  
School, California ได้คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ว่าการทุจริตคอร์รัปชัน 
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาด (monopoly) หรือรวบอ านาจไว้ที่แหล่งเดียว ประกอบกับว่าผลการตัดสินใจใด ๆ  
ขึ้นกับการใช้ดุลยพินจิ (discretion) ของผู้มีอ านาจนั้น ๆ เป็นส าคัญ ดังนั้นหากมีมูลค่ารวมของการผูกขาด 
และการเปิดโอกาสให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบตรวจสอบได้  (accountability) โอกาส 
ของการทุจริตไม่โปร่งใสก็มีมาก ดังนี้ 

Co = M + D- A 
   Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability 
             การทุจริต = อ านาจผูกขาด+ดุลยพินิจ-ความรับผิดชอบ 
 
  เมื่อน าแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นมาจัดท าเป็นโครงสร้างอ านาจที่เอ้ือต่อการทุจริต 
คอร์รัปชันจึงสามารถอธิบายโครงข่ายความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในด้าน  
การใช้อ านาจระบบอุปถัมภ์ที่เชื่อมโยงกัน และเอ้ือประโยชน์กันอย่างเป็นระบบ  
  พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว  (2544) ได้รวบรวมแนวความคิด  ทฤษฎีและผลการวิ จัยของ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานจ านวนมาก เพ่ือสรุปถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ 2 ประการ คือ 
  1. สาเหตุเกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลของผู้กระท าเป็นสาเหตุที่ เกิดขึ้นจากภายใน 
ของผู้กระท าเอง มีองค์ประกอบต่างๆ 4 ประการ คือ โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัยและความซื่อสัตย์ ดังนี้ 
   1.1 โอกาส โดยสัญชาตญาณของมนุษย์ทุกคนจะต้องมีความกลัวและความระแวง 
นานาประการ การกระท าใดก็ตามปกติจะไม่กระท าจนกว่าจะมั่นใจ หรือเชื่อใจว่ามีช่องว่างที่จะกระท าได้  
ในกรณีการทุจริตคอร์รัปชันก็เช่นเดียวกัน ตามปกติจะไม่กระท าการทุจริตคอร์รัปชันจนกว่าจะมีช่อง 
โอกาสที่ตนเชื่อว่า เมื่อกระท าลงไปแล้วจะไม่ถูกจับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากผู้กระท าอยู่ในต าแหน่ง 
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเปิดโอกาสให้ทุจริตคอร์รัปชันได้กว้างขวาง ประกอบกับความง่ายที่จะท า 
การทุจริตคอร์รัปชันก็จะมีโอกาสได้มากขึ้น 
   1.2 สิ่งจูงใจ เมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องพิจารณาต่อไปว่ามีสิ่งจูงใจหรือไม่อย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดของผลประโยชน์ที่จะได้รับ หรือขนาดของผลประโยชน์ที่จะสูญเสียไปเมื่อกระท า 
การทุจริตคอร์รัปชัน 
   1.3  การเสี่ยงภัย ต้องพิจารณาดูอีกต่อไปว่า หากกระท าไปแล้วผลที่ได้รับจะคุ้มค่า 
หรือไม่หากกรณีถูกตรวจพบถูกจับได้ 
   1.4 ความซื่อสัตย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญหากข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมีความซื่อสัตย์แล้ว ถึงแม้จะมีโอกาสก็ย่อมจะไม่พึงปรารถนากระท าการทุจริตคอร์รัปชัน และ 
นับว่าความซื่อสัตย์เป็นตัวสกัดกั้นกิเลสมิให้ปรารถนาผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิชอบ ส าหรับผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแล้ว 
เป็นเรื่องที่ป้องกันและปราบปรามได้ยาก 
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  2. จากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม สาเหตุที่ท าให้เกิดการคอร์รัปชันที่มาจาก 
ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปได้ 8 ประการ ดังนี้ 
   2.1 มูลเหตุจากด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ ซึ่งนักวิชาการจ านวนมากมีความเห็นว่า  
การทุจริตคอร์รัปชันนี้สืบเนื่องมาจากรายได้ไม่ได้สัดส่วนกับค่าครองชีพ รายได้จึงเป็นมูลเหตุที่ท าให้เกิด 
ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากสภาพสังคมไทยทุกสมัยมีปัญหาด้าน ความแตกต่างในฐานะของบุคคล  
การดิ้นรนต่อสู้จึงไม่มีขอบเขตว่าสุจริตหรือทุจริต รายรับของข้าราชการไทยโดยเฉพาะข้าราชการระดับล่าง 
จะมีรายได้ต่ ามาก ในขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อยๆ ข้าราชการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือหารายได้เลี้ยงครอบครัว 
ประกอบกับนักธุรกิจมักตัดความร าคาญจนกลายเป็นธรรมเนียมว่าเวลาไปติดต่อกับราชการต้องมีสินบนไปให้  
การเกิดโครงการใหญ่ๆ ของรัฐจ านวนมากเป็นการท าให้ข้าราชการและพ่อค้านักธุรกิจร่วมมือกันหา 
ผลประโยชน์ รวมทั้งเมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ้นแต่ทรัพยากรของชาติมีจ ากัด จึงได้มีบุคคลวิ่งเต้นกันมาก  
และก่อให้เกิดการทุจริตขึ้นในวงราชการ 
   2.2 มูลเหตุจากด้านการเมือง มีดังนี้คือ  
    1) การเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ .ศ . 2475 ท าให้เกิดนักการเมืองและ 
นักการเมืองหลายคนใช้อ านาจในทางแสวงหาประโยชน์ก่อให้เกิดการทุจริตในวงราชการอย่างกว้างขวาง 
    2) ระบบพรรคการเมืองท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์ กลายเป็น 
การหากินแบบเป็นกลุ่ม 
    3) มีการประมูลตัวนักการเมืองพรรคอ่ืนที่ท าตัวดีหรือเป็นนักพูด ในประเทศใด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์การได้มาซึ่งอ านาจ  หรือไม่ได้เป็นไปตามท านอง 
คลองธรรม เรียกว่าการเมืองไม่มีเสถียรภาพ ท าให้นักการเมืองเกิดทัศนคติต้องทุจริตคอร์รัปชันเพ่ือ 
ถอนทุนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
    4) การไม่มีเงินช่วยเหลือสนับสนุนการเลือกตั้ง ท าให้นักการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริต 
ต้องเลือกที่จะกลายเป็นคนยากจนหรือทิ้งเวทีการเมืองไป  แต่นักการเมืองที่ไม่สุจริตก็ใช้วิธีทุจริต 
คอร์รัปชัน และเนื่องจากต้องใช้เงินหาเสียงมากผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงต้องเสาะหาความช่วยเหลือ 
จากภายนอก ซึ่งการที่กลุ่มต่าง ๆ ที่มีเงินมากหาได้ยาก จึงเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่ร่ ารวยเข้ามาท าหน้าที่ 
แทนกลุ่มต่าง ๆ นักธุรกิจชั้นสูงสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารประเทศและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยอาศัยเงินเป็นสินน้ าใจมากท่ีสุด 
   2.3 มูลเหตุจากสภาพแวดล้อมทางสังคม การพิจารณามูลเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน 
ต้องมีการน าธรรมเนียมของสังคมมาพิจารณาด้วย เช่น มีการเปรียบเทียบว่า ในแอฟริกามีการคอร์รัปชัน 
มากกว่าเดนมาร์ก ก็เพราะชาวแอฟริกาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เห็นการคอร์รัปชันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้น 
ในชีวิตประจ าวันอย่างหนึ่ง ไม่ถือว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งชั่วร้าย ในปี พ.ศ. 2514 รัฐมนตรีของมาเลเซีย 
คนหนึ่งถูกจับได้ว่ารับสินบน แต่แทนที่ประชาชนจะรู้สึกรังเกียจกลับแสดงความสงสารและเห็นใจ 
ที่รัฐมนตรีผู้นั้นท าได้ไม่แนบเนียนพอ เป็นต้น 
   2.4 มูลเหตุจากการบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานที่ขาด 
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปกครองบังคับบัญชาที่หละหลวม  ผู้ใต้ปกครองและผู้บังคับบัญชาไม่สุจริต 
ซึ่งเห็นได้บ่อยๆ การไม่กวดขันควบคุมทางระเบียบวินัยเกือบจะเป็นประเพณีนิยมของบ้านเมือง 
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   2.5 มูลเหตุจากกฎหมายหรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ 
ของกฎหมาย คือ การทุจริตคอร์รัปชันมิได้เป็นอาชญากรรมที่เห็นได้โจ่งแจ้ง ประกอบกับการหา 
พยานหลักฐานท าได้ยาก ยิ่งกว่านั้นการทุจริตคอร์รัปชันยังก่อประโยชน์ให้คู่กรณีท้ังสองฝ่ายจึงไม่มีฝ่ายใด 
ยอมเปิดเผยและถ้าหากมีฝ่ายใดปรารถนาจะเปิดเผยความจริงในเร่ืองนี้  กฎหมายหมิ่นประมาทก็ยับยั้ง 
เอาไว้ ทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่า ๆ กับผู้รับสินบนจึงไม่ค่อยมีผู้ให้สินบน 
รายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบนเลย ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ ถ้ากฎหมายออกมาตรงกันข้ามกับ 
ความพอใจของคนส่วนใหญ่ในสังคมหรือท าให้ ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นได้เปรียบ ก็เป็นที่มาของการทุจริต 
คอร์รัปชันเช่นกัน 
   2.6 มูลเหตุจากการมีต าแหน่งหน้าที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการกระท าผิด  ถ้าปราศจาก 
อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ราชการแล้ว การทุจริตคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นได้ยาก แม้จะมีสภาพแวดล้อม 
ประการอ่ืนประกอบอยู่ด้วยก็ตาม ส่วนราชการใดจะมีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็ง 
ของผู้น า และความยึดมั่นในหลักจริยธรรม หลายกรณีเกิดขึ้นเพราะผู้น าอ่อนแอ การคอร์รัปชันพบมาก 
ในส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ระดับสูง ไม่สามารถควบคุมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยให้อดทนต่อความเย้ายวน 
ของสินบนได ้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงเหล่านั้นก็ทุจริตคอร์รัปชันเสียเอง  
   2.7 มูลเหตุจากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ การตกอยู่ในภาวะแวดล้อม 
และอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นั้นจะต้องท าทุจริตด้วย  เนื่องจากมีตัวอย่างของบุคคลที่มาหา 
ในลักษณะเดือดร้อนมากราย เพราะถูกตั้งกรรมการสอบสวนให้ออกจากราชการ มีข้าราชการจ านวน 
ไม่น้อยที่บ่นในที่ลับและที่เปิดเผยว่าตนเองไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน แต่จะท าอย่างไรได้ในเมื่อ 
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องของ "ระบบ" 
   2.8 มูลเหตุ อ่ืน ๆ ของการทุจริตคอร์รัปชัน  เช่น  อิทธิพลของคู่สมรส เป็นต้น  
สรุปสาเหตุของการทุจริตมี 2 ประการ ประการแรกเกิดจากสาเหตุของตัวผู้กระท าผิดเองมีองค์ประกอบ  
4 ประการ คือ โอกาส สิ่งจูงใจ การเสี่ยงภัยและความซื่อสัตย์ ประการที่สอง เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายนอกมี 8 ประการ คือ มูลเหตุจากด้านเศรษฐกิจและการครองชีพ มูลเหตุจากด้านการเมือง มูลเหตุ 
จากสภาพแวดล้อมทางสังคม มูลเหตุจากการบริหารงานของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ มูลเหตุจากกฎหมาย 
หรือระเบียบมีช่องว่างหรือมีข้อบกพร่อง มูลเหตุจากการมีต าแหน่งหน้าที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการกระท าผิด  
มูลเหตุจากการตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ และมูลเหตุอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น การป้องกันการทุจริต จึงควรป้องกันจากสาเหตุ กล่าวคือ ประการแรกจากตัวบุคคล 
ต้องมีความซื่อสัตย์ สร้างความรู้ ความสามารถในการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือ 
ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันด้วย 
 1.4 สถานการณ์การทุจริตในต่างประเทศ 
  จากการศึกษาพบว่าการทุจริตคอร์รัปชันได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ตามสภาวะสงคราม ตามการต่อสู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกราช  ตามการขยายตัวของระบบราชการระบบ 
เศรษฐกิจและความสมัยใหม่ทางการเมือง ในปัจจุบันได้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ 
ที่บั่นทอนความเจริญเติบโตของทุกประเทศทั่วโลก เนื่องจากประเทศใดที่มีการทุจริตคอร์รัปชันจ านวนมาก 
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศนั้นในทุก ๆ  ด้าน ในปี พ.ศ. 2536 ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญ 
ระดับโลกขึ้นอย่างจริงจัง ได้มีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International (TI)  
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ในประเทศเยอรมนี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) รัฐบาลประเทศต่างๆ และ 
องค์กรข้ามชาติบางองค์กร โดย TI เป็นองค์กรนานาชาติ ไม่มุ่งหวังผลก าไรและเป็นองค์กรภาคประชาสังคม 
ระดับโลก มีเครือข่ายกว่า 120 ประเทศทั่วโลก วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้ง TI คือ 1) ผลักดันการคอร์รัปชัน 
เป็นวาระของโลก 2) แสดงบทบาทส าคัญในการจัดท าอนุสัญญาการต่อต้านคอร์รัปชันและ 3) ยกระดับ 
มาตรฐานความแข็งแรงภาครัฐ พร้อมทั้งจัดท าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions  
Index : CPI) เพ่ือเป็นตัวชี้วัดปรากฏการณ์คอร์รัปชันในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ค่าคะแนนของ CPI เริ่มตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 10 คะแนน โดย 0 คะแนน  
เป็นคะแนนต่ าสุด หมายถึง ภาพลักษณ์คอร์รัปชันสูงสุด ส่วน 10 คะแนน เป็นคะแนนสูงสุด หมายถึง  
มีภาพลักษณ์คอร์รัปชันน้อยสุดหรือมีความโปร่งใสสูงสุด จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาแปลงเป็น 
ค่ามาตรฐานที่มีสเกลเท่ากันคือ 10 คะแนน แล้วจึงน ามาจัดอันดับ (ทั้งนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ได้เปลี่ยน 
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ไปเป็นคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จากการส ารวจดังกล่าวท าให้ทราบถึง 
ระดับการรับรู้ต่อปัญหาคอร์รัปชันในประเทศต่าง ๆ โดยรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจหลายแหล่งร่วมกัน  
เช่น Economist Intelligence Unit ส านักแกลลัปโพลล์ สถาบันเพ่ือการพัฒนาการบริหารการจัดการ IMD  
ที่ปรึกษาความเสี่ยงทางธุรกิจและทางการเมือง  World Bank World Economic Forum หน่วยงาน 
ในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ในปีแรกที่จัดอันดับนั้น ประเทศที่ถูกมองว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากที่สุด 
สิบอันดับแรก คือ ประเทศไนจีเรีย ปากีสถาน เคนยา บังคลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน คาเมรูน  
เวเนซุเอลา รัสเซีย อินเดีย และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดสิบประเทศ คือ  
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สวีเดน แคนาดา นอร์เวย์ สิงคโปร์ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 
และออสเตรเลีย (วารสารสถาบันพระปกเกล้า. 2546 อ้างถึงใน จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. 2554) ปัจจุบัน 
องค์กรความโปร่งใสสากลมีเครื่องมือหรือดัชนีที่ส าคัญในการชี้วัดคอร์รัปชันการทุจริตในระดับโลก  
5 ตัวด้วยกันคือดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perceptions Index – CPI), เครื่องชี้วัด 
การคอร์รัปชันทั่วโลก (Global Corruption Barometer – GCB) ดัชนี Corruption Report – GCR)  
ผลส ารวจความโปร่งใสทางการเงิน  (Promoting Revenue Transparency Project) และผลส ารวจ 
การต่อต้านคอร์รัปชัน (Transparency in Reporting on Anti – Corruption – TRAC)  
  นอกจากนี้ จากการส ารวจขององค์กร Transparency International พบว่า ประเทศ 
พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อังกฤษ สหรัฐอเมริกามีการจ่ายสินบนน้อยมาก  แต่การติดสินบน 
เป็นที่แพร่หลายมากในประเทศยากจน เช่น ในทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง ประเทศที่มีการรับจ่าย 
สินบนมากที่สุด คือ เซียร์ราลีโอน  (84 %) ไลบีเรีย (75 %) และเยเมน (74 %) ซึ่งกว่าหนึ่งในสี่ 
เป็นการจ่ายเงินสินบนส าหรับการบริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับภาษี  สุขภาพ ต ารวจ ที่ดินและอ่ืน ๆ  
ส าหรับประเทศไทยมีระดับการจ่ายส่วยอยู่ในระดับต่ า (18 %) เมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนาม (30 %)  
อินโดนีเซีย (36 %) และกัมพูชา (57 %) แต่ก็ยังมากกว่ามาเลเซีย (3 %) 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 องค์การสหประชาชาติ ตระหนักว่าเครื่องมือทางกฎหมาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดประชุมเพ่ือหาเครื่องมือเหล่านี้ที่ส านักงานใหญ่   
the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) และ ในปี  พ .ศ . 2546 ที่ ป ร ะชุ ม  
General Assembly ได้ ยอมรั บผลข้ อตกลงก ารประชุ ม  United Nations Convention against  
Corruption (UNCAC) พร้อมทั้งก าหนดให้ส านักงานสหประชาชาติด้าน UNODC เป็นเลขาฯ ของการประชุม  
UNCAC และที่ประชุมได้ก าหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International  
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Anti – Corruption Day) เพ่ือให้ท ั่วโลกเกิดความตระหนักในการต่อสู้และป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน นอกจากนี้  
UNCAC ก าหนดให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมาย จัดระเบียบสถาบัน เพ่ือป้องกันคอร์รัปชันรวมถึง 
การลงโทษ เพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ และขอความร่วมมือของศาลให้มีกลไกตรวจสอบ 
ทรัพย์สินพร้อมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล (อ้างถึงใน จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์. 2554) เพ่ือร่วมกันแก้ไข 
ปัญหาการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ต่อมาองค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International – TI) ได้เปิดเผยผลการจัด 
อันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index – CPI) ประจ าปี 2012 พบว่า  
ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีคะแนนเท่ากับประเทศมาลาวี โมร็อกโก ซูรินัม สวาซิแลนด์และแซมเบีย  
เมื่อพิจารณาประเทศในกลุ่มอาเซียนจ านวน 8 ประเทศ พบว่ามีคะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน หรือต่ ากว่า 
ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ประเทศส่วนใหญ่มีค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันต่ ากว่าค่าเฉลี่ยดัชนีภาพลักษณ์ 
คอร์รัปชันของโลก คือ 43 คะแนน ทั้งนี้ ประเทศไทยแม้จะอยู่ ในอันดับที่  4 ของประเทศต่างๆ  
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่ก็ยังถือว่ามีปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่สูง 
  จากดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสสากล (Transparency  
International) ที่เริ่มจัดล าดับคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา (ประธาน สุวรรณมงคล. 2559)  
พบว่าสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทยไม่ดีไปกว่าเดิม โดยที่ในระยะหลังมานี้ ในปี 2558 ได้คะแนน  
38 จาก 100 คะแนน เป็นอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ ในปี 2559 ได้คะแนน 35 จาก 100 คะแนน  
เป็นอันดับที่ 101 จาก 176 ประเทศ 
  นอกจากนี้ เว็บไซต์อินเดียนเอ็กซ์เพรสส์ ของอินเดียรายงานว่า บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยง 
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ หรือเพิร์ก ได้จัดอันดับการทุจริตใน 16 ประเทศและเขตเศรษฐกิจในประเทศ 
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Economic Cooperation : APEC) โดยให้คะแนนทุจริตน้อยที่สุด 
จาก 0 คะแนน จนถึงทุจริตมาก ที่สุด 10 คะแนน ดังนี้ 
  1. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 1 คือ กัมพูชา ได้คะแนน 9.27 
  2. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 2 คือ อินโดนีเซีย ได้คะแนน 9.25 
  3. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 3 คือ ฟิลิปปินส์ ได้คะแนน 8.9 
  4. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 4 คือ อินเดีย ได้คะแนน 8.67 
  5. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 5 คือ เวียดนาม ได้คะแนน 8.3 
  6. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 6 คือ จีน ได้คะแนน 7.93 
  7. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 7 คือ ไทย ได้คะแนน 7.55 
  8. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 8 คือ เกาหลีใต้ ได้คะแนน 5.90 
  9. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 9 คือ มาเลเซีย ได้คะแนน 5.70 
  10. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 10 คือ ไต้หวัน ได้คะแนน 5.65 
  11. ประเทศที่มีคะแนนทุจริตอันดับ 11 คือ มาเก๊า ได้คะแนน 4.68 
  12. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 12 คือ สหรัฐอเมริกา ได้คะแนน 2.39 
  13. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 13 คือ ญี่ปุ่น ได้คะแนน 1.90 
  14. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 14 คือ ออสเตรเลีย ได้คะแนน 1.39 
  15. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 15 คือ ฮ่องกง ได้คะแนน 1.10 
  16. ประเทศท่ีมีคะแนนทุจริตอันดับ 16 คือ สิงคโปร์ ได้คะแนน 0.37 
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  สรุป ผลการส ารวจสถานการณ์การทุจริตจากภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร 
เ พ่ือความโปร่ งใสสากล  (Transparency International)  และคะแนนทุจริต  พบว่าในประเทศ 
ที่มีความเจริญมากส่วนใหญ่มีคะแนนทุจริตน้อยกว่ากลุ่มประเทศท่ีมีความเจริญน้อย ส าหรับประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ 7 ของประเทศและเขตเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิก (Asia - Pacific Economic  
Cooperation: APEC) จ านวน 16 ประเทศ 
 1.5 ผลกระทบของการทุจริต 
  จากผลส ารวจดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน  (Corruption Perceptions Index – CPI)  
และการจัดอันดับการทุจริตดังกล่าวจะเห็นว่าไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่  7 ของประเทศและเขตเศรษฐกิจ 
ที่ทุจริตมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งแสดงถึงการเกิดปัญหาคอร์รัปชันในอัตราที่สูง ท าให้กระบวนการ 
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของประเทศขาดความสมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันหลายด้าน  
ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรวมถึง 
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสายตาของประชาคมโลก ประเทศไทยยังคงต้องประสบปัญหาดังกล่าว 
ที่นับวันจะมีรูปแบบของการกระท าความผิดทุจริตคอร์รัปชันที่หลากหลายมิติและทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เรื่อย ๆ จากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาของประเทศไทย 
ได้ระดับหนึ่งว่า ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายาม ป้องกันและแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แต่ว่า ปัญหาการทุจริต 
คอร์รัปชันก็มิได้ถูกแก้ไขได้เท่าใดนัก  
  จากการจัดอันดับความโปร่งใสของการบริหารงานภาครัฐในปีที่ผ่านมาถือว่าประเทศไทย 
สอบตกอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอยู่มากนับเป็นปัญหา 
ที่เรื้อรังมายาวนานในสังคมไทยและยากต่อการแก้ไข ซึ่งภายหลังการจัดอันดับความโปร่งใสนี้ ส่งผลให้ 
การท าธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทยก าลังถูกจับตามองจากนานาชาติโดยเฉพาะในทวีปยุโรปท าให้ 
สถาบันการเงินของไทยถูกลดความน่าเชื่อถือในสายตาชาวโลก การท าธุรกรรมทางการเงินของเราในระดับ 
นานาชาติจะยากขึ้น เพราะเขาไม่เชื่อถือเรา ซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาประเทศได้ 
 1.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตในต่างประเทศ 
  จากการศึกษาเอกสารรวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ พบว่ามีความพยายามในการหาแนวทางและ  
ด าเนินการในการป้องกันการทุจริต ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมและโครงการ  
ต่าง ๆ ที่ประเทศไทยด าเนินการอยู่ ดังต่อไปนี้ 
  1.6.1 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
   ดร.ทิโมธี เอช เอ็ม ถง กรรมาธิการของคณะกรรมการ อิสระเพ่ือการปราบปราม 
การคอร์รัปชัน (Independent Commission Against Corruption : ICAC) ของเขตปกครองพิเศษ 
ฮ่องกงได้ถ่ายทอดประสบการณ์และกรณีศึกษาตัวอย่าง การปราบปรามคอร์รัปชันที่ประสบความส าเร็จ  
และวิธีรับมือกับการทุจริตที่ยืนหยัดต่อสู้มานานกว่า 37 ปี ในการสัมมนา ต่อต้านคอร์รัปชัน จุดเปลี่ยน  
ประเทศไทย (บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา. 2557) สรุปได้ว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2488 ฮ่องกง 
ต้องเผชิญหน้ากับความอดอยากอย่างที่สุด ส่งผลให้ธุรกิจต้องพ่ึงพาการคอร์รัปชันทั้งนั้น ไม่มีกิจการใด 
ที่ไม่เคยจ่ายสินบนในฮ่องกง และนี่คือศัตรูตัวฉกาจที่แท้จริง โดยเฉพาะในหน่วยงานต ารวจ อาชีพที่อยู่ 
ภายใต้กฎหมายก็กลับมาท าผิดเสียเอง เรียกเก็บส่วยจากพ่อค้ายาเสพติด เจ้าของบ่อนการพนันและธุรกิจมืด 
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ทั่วประเทศจนกลายเป็นเรื่องอ้ือฉาว ในตอนนั้นมีสิ่งเดียวที่ประชาชนท าได้คือ การร้องเรียน ซึ่งเป็น 
จุดเริ่มต้นของการปกครองอันใสสะอาดในปัจจุบัน เมื่อรัฐบาลทนต่อความอัปยศของระบบราชการต่อไป 
ไม่ได้ ICAC จึงจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 บนพ้ืนฐาน การปราบปรามคอร์รัปชัน 3 ประการ อันได้แก่  
1) การใช้กฎหมาย 2) การป้องกัน และ 3) การให้ความรู้ ในส่วนกฎหมายนั้น ICAC ได้รับอ านาจจากรัฐ 
อย่างเต็มที่ ทั้งการสอบสวนและด าเนินคดีต่อผู้ทุจริตด้วยการท างานแบบอิสระไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใด   
ภารกิจต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นไปอย่างโปร่งใส 
  นอกจากนี้กรอบกฎหมายที่เกื้อหนุนและมอบอ านาจในการปราบปรามคนโกงเป็นปัจจัย   
สนับสนุนให้ ICAC ประสบความส าเร็จ เนื่องจากมีอ านาจป้องกันไม่ให้ผู้ต้องสงสัยคอร์รัปชันโยกย้าย  
ถ่ายเททรัพย์สินได้ สามารถร้องขอต่อศาลสั่งห้ามผู้ต้องสงสัยเดินทางออกนอกประเทศได้  สามารถเข้าไป 
ตรวจสอบบัญชีและตู้นิรภัยของผู้ต้องสงสัยได้  สามารถเรียกร้องให้ผู้ต้องสงสัยต้องแสดงสถานะ 
ทางการเงินโดยละเอียด รวมทั้งสามารถเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักและถ้าการสอบสวนโยงใยไปถึงบุคคลอื่น  
สามารถตามไปตรวจสอบเพ่ือเอาผิดทั้งกระบวนการได้ รวมถึงการที่ ICAC สามารถตั้งข้อหาต่อเจ้าหน้าที่รัฐ  
ที่ผิดสังเกตดังนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นไม่สามารถอธิบายต่อศาลถึงที่มาของทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกตั้งข้อหา 
คอร์รัปชัน ที่ส าคัญ ICAC มีการน า “ยุทธศาสตร์ 3 แพร่ง” มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนประกอบด้วย  
การปราบปราม (deterrence) การสร้างกลไก ระวังป้องกัน (prevention) และการปลูกฝัง ค่านิยม 
ต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบการศึกษา (education) ดังนี้ 
  การปราบปราม (deterrence) : ICAC ออกแบบระบบรับข้อร้องเรียนและการตอบสนอง 
อย่างรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพส าหรับประชาชน  คือ  ICAC จัดสรรทรัพยากรกว่ า  70 % ไปที่   
The Operations Department เปิดฮอตไลน์รับข้อร้องเรียน 24 ชั่วโมง และตอบสนองอย่างรวดเร็ว  
มีการรักษาความลับของผู้ร้องเรียนอย่างเข้มงวด  ใช้นโยบาย “Zero Tolerance Policy” มีระบบ 
รับข้อร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีระบบประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนในกรณี 
ปัญหาด้อยประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐที่มิใช่คอร์รัปชัน  
  การสร้างกลไก  ระวั งป้องกัน  (prevention) ICAC สร้างกลไกระวังป้องกันส าคัญ 
ที่ลดทอนโอกาส ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการทุจริตและสร้างภาคีที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน  กล่าวคือ  
การแก้กฎหมายมอบอ านาจการตรวจสอบ พัฒนากระบวนการท างานให้กะทัดรัด ส่งเสริมให้มีประมวล 
จริยธรรมภายในองค์กรอย่างกว้างขวางและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
  การปลูกฝังค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันผ่านระบบการศึกษา (Education) คือ ก่อตั้ง ICAC  
Club เปิดคอลัมน์ Corruption Watch ในสื่อหนังสือพิมพ์ จัดท าโฆษณารณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
ส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สื่ออย่างกว้างขวางเพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริม  
สนับสนุนการให้ความรู้เชิงรุกทั้งทางหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ จัดสร้างละครหรือ 
ภาพยนตร์ที่มี เนื้อหาสอดแทรกการต่อต้านการคอร์รัปชันเพ่ือเป็นการปลูกฝังค่านิยมในสังคม 
บรรจุหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาหรือเสวนา 
เพ่ือระดมความคิดเห็นและเผยแพร่เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาจริยธรรม  (Ethics  
Development Centre)  
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  ผลส ารวจบ่งชี้ว่าทัศนคติของประชาชนที่มีต่อคอร์รัปชันถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน  
คนรุ่นใหม่อยากให้การทุจริตหมดไปจากฮ่องกง นับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งซึ่งสวนทางกับประเทศไทย 
และกลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนา กล่าวคือผลการส ารวจทัศนคติของคนวัยท างาน เมื่อปี พ.ศ. 2520 พบว่า  
คนฮ่องกงกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติ ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข และ 
ประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ข้าราชการและนักการเมืองเพ่ือให้  
งานของตนลุล่วงไปได้ไม่ใช่เรื่องผิด หากท าแล้วงานของเขาสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ก็จะท าอย่างแน่นอน  
เมื่อเปรียบกับปี พ.ศ. 2529 การส ารวจทัศนคติของคนรุ่นต่าง ๆ พบว่า เด็กรุ่นใหม่ อายุ 15 – 24 ปี  
กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า เห็นว่า ปัญหาการคอร์รัปชันคือปัญหารุนแรงของสังคม ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2542  
ร้อยละแปดสิบของเด็กรุ่นใหม่กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี เห็นด้วยกับการก าจัดปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไปจาก 
เกาะฮ่องกง เป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลฮ่องกงให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ  และ 
ทรัพยากร ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เพ่ือผลตอบแทน 
ระยะยาวที่คุ้มค่า 
  1.6.2 ประเทศเกาหลีใต้ 
   นายปั๊ก วัน ซุน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Beautiful Foundation และองค์กรตรวจสอบ  
ภาคประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ชื่อ  People Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)  
ซึ่งเป็นแกนน าขบวนการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันภาคประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ เคยเปิดเผย 
กลยุทธ์ไล่ล่านักการเมืองโกงชาติ จับประธานาธิบดี 2 คน (ชุน ดู – ฮวาน และ โรห์ แต – วู) เข้าคุกมาแล้ว  
ที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต เม่ือคร้ังเดินทางมาเป็นวิทยากรในประเทศไทย (บงกช สุทัศน์  
ณ อยุธยา. 2557) สรุปได้ว่า เมื่อก่อนประเทศเกาหลีใต้อยู่ในวงจรของการโกงกินทุกกระบวนการ 
ไม่เว้นแม้แต่ในมหาวิทยาลัยและศาล  ทุกกระบวนการถูกแทรกแซงจากนักธุรกิจ  นักการเมืองและ 
ข้าราชการร่วมมือกันคอร์รัปชันจึงได้ตั้งขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนเพราะพลังของประชาชนเป็นพลัง 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยน านักต่อสู้เคลื่อนไหวเพ่ือประชาธิปไตยต่อต้านรัฐบาลเผด็จการของประเทศ 
ฟิลิปปินส์มาเป็นวิทยากรบรรยายทิศทางการเคลื่อนไหวการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วประเทศลุกข้ึนมาต่อสู้ 
กับรัฐบาลมาร์กอสกับครอบครัว และโค่นล้มได้ส าเร็จน าไปสู่การฟ้องร้องด าเนินคดียึดทรัพย์คืนให้กับ 
คนฟิลิปปินส์ ประเด็นส าคัญที่ตนรณรงค์ให้ประชาชนเกาหลีใต้ลุกขึ้นมาร่วมขบวนการเคลื่อนไหว  
โดยน าเสนอปัญหาส าคัญว่าการคอร์รัปชันในทุกระบบท าให้เกาหลีใต้ต้องประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ  
คนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับตนและตั้งเป็นขบวนการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นและก้าวไปข้างหน้าได้  
จะต้องขจัดการคอร์รัปชันให้หมดไปจากประเทศ กลุ่มปฏิรูปประเทศของเกาหลีใต้มีทั้งนักวิชาการ 
ที่คอยค้นคว้าข้อมูล นักกฎหมายคอยหามาตรการทางกฎหมายเล่นงานรัฐบาล นักธุรกิจและข้าราชการ  
นักเคลื่อนไหวและประชาชนที่มาจากทุกองค์กรทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  
8,000 คน ทุกคนบริจาคให้กับกลุ่มคนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐทุกเดือน  และภาคธุรกิจที่ต้องการ 
ระบบราชการที่โปร่งใสสนับสนุนอีกมาก ท าให้มีพลังการด าเนินการเคลื่อนไหวมหาศาล  สิ่งส าคัญคือ 
มีการออกกฎหมายหลายฉบับที่สามารถขจัดการคอร์รัปชันได้อย่างครอบคลุม เช่น กฎหมายเป่านกหวีด  
โดยข้าราชการหรือพนักงานในองค์กรสามารถออกมาประกาศว่าหน่วยงานมีการคอร์รัปชันได้ โดยมี 
กฎหมายคุ้มครองไม่ให้ถูกไล่ออกจากงานกฎหมายเปิดข้อมูลข่าวสารทางราชการ  โดยเฉพาะการประชุม 
ของหน่วยต่าง ๆ ของรัฐเปิดช่องให้ประชาชนเข้าไปรับทราบผลการประชุมได้ตลอดเวลา  และกฎหมาย 
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สอบสวนการคอร์รัปชันที่มีการปฏิรูปตั้งแต่ต ารวจจนถึงศาล โดยมีการตั้งส านักงานอัยการพิเศษขึ้นมา 
ส าหรับท าคดีคอร์รัปชันโดยตรง การปฏิรูปทั้งประเทศจะท าให้ ระบอบประชาธิปไตยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
  การจัดตั้งองค์กรอิสระ KICAC เพ่ือแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลโดยการผลักดัน 
ของภาคประชาสังคม  กรอบกฎหมายได้มอบอ านาจส าคัญให้  KICAC ในด้านอ านาจเชิงนโยบาย 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน ด้านการบริหารจัดการ ผู้แจ้งเบาะแส และด้านการให้การศึกษา  
KICAC แบ่งส่วนงานปฏิบัติการออกเป็น  4 ฝ่าย โดยมีฝ่ายกฎหมายแยกออกจากกันอย่างชัดเจน  
เพ่ือความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  อีกทั้งขยายขอบเขตการท างานเพ่ือดึงภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น  อีกทั้งยังผลักดันการใช้มาตรการ  OPEN Data แก่ภาครัฐ 
อย่างจริงจัง 
  KICAC ขยายขอบเขตการท างาน จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะส าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ “ศูนย์จริยธรรม 
ทางธุรกิจ” เพ่ือให้ข้อมูล และแสวงหาความร่วมมือกับธุรกิจเอกชนในการป้องกันการคอร์รัปชัน และ  
“ศูนย์พลเมืองต่อต้านคอร์รัปชัน” เพ่ือให้ข้อมูลและแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรพัฒนาเอกชน  และ 
ภาคประชาชนในระดับท้องถิ่น ใน ค.ศ. 2005 มีศูนย์ดังกล่าวในท้องถิ่นรวม 23 ศูนย์  
  KICAC เร่ งรัดให้รัฐบาลสร้างฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ประชาชนสามารถติดตามได้ 
เพ่ือความโปร่งใสของรัฐบาล ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากแผนแม่บทหลายฉบับ  เช่น National Basic  
Information System Project (1987 – 1996), Korea information infrastructure project  
(1995 – ปัจจุบัน), National Master Plan of Informatization Promotion (1996 – 2000), 11  
E – Government Initiatives (2001 – 2002 และ E – Government Roadmap (2003 – 2007)  
เป็นต้น ในปี ค.ศ. 2010 United Nations Public Administration Network (UNPAN) ส ารวจดัชนี 
การพัฒนา E – Government & E – Participation ทั่วโลก และประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับ 1 ทั้งสองประเภท 
  แนวทางการแก้ปัญหาถูกเรียกว่า 4 อาวุธ หลักของ KICAC มีดังนี ้
  ประการที่หนึ่ง คือ มาตรการปกป้อง ให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส เช่น ท าการแก้ไข  
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองผู้ดูแล และเร่งให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริตมากขึ้น มาตรการปกป้อง ให้รางวัล 
แก่ผู้แจ้งเบาะแส (whistleblower protection and reward) ปรับกฎหมายป้องกันการทุจริต องค์การ 
ที่ได้รับการแจ้งต้องมีการคุ้มครองผู้แจ้งเพ่ือป้องกัน  การข่มขู่ คุกคาม หรือกลั่นแกล้ง (retaliation)  
ทุกกรณี ในกรณีที่มีการแก้แค้นต่อผู้แจ้งเบาะแสเกิดขึ้นถือว่าหัวหน้าขององค์การเป็นอาชญากรและ 
มีการปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน องค์การที่ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเอกสาร 
ในการสอบสวนจะได้รับการลงโทษโดยปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการให้รางวัล 
เพ่ือจูงใจผู้แจ้งเบาะแส อาจรับรางวัลเป็นมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับกรณี และมูลค่า 
ความเสียหาย 
  ประการที่สอง คือ มาตรการการส ารวจการทุจริตเป็นสิ่ งจ าเป็นเพราะ  CPI ยังมี  
ข้อบกพร่อง KICAC จึงออกแบบ IE มาช่วยสนับสนุน เช่น การส ารวจการทุจริต (corruption survey)  
ดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของ Transparency International  
(TI) นั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ KICAC จึงออกแบบการประเมินความเที่ยงธรรม  
(Integrity Evaluation : IE) ขึ้นมา ในปี ค .ศ . 2005 ได้ท าการส ารวจการทุจริต  ใน 1,330 เรื่อง  
ใน 325 หน่วยงาน ผลของการส ารวจจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อส่งผลให้หน่วยงานภาคสาธารณะต่าง ๆ  
แข่งขันกันเพ่ือให้อันดับของตนเองดีขึ้น (KICAC’s Transparency Korea) เป็นมาตรการในเชิงป้องกัน 
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การทุจริต โดยในปัจจุบันทาง KICAC ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ Indonesian Anti – Corruption Agency  
(KPK) ในการส ารวจแบบ IE นี้ 
  ประการที่สาม คือ ท าประมวลจริยธรรมเผยแพร่อย่างกว้างขวางสร้างจิตส านึกความสุจริต 
ต่อทุกภาคส่วน เช่น ท าประมวลจริยธรรม (code of conduct) ; KICAC ได้เสนอแนวทางการปฏิบัติ 
ทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ (Code of Conduct for Public Officials) เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003  
ว่าสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่รัฐควรท าหรือไม่ควรท าซึ่งมีผลท าให้แต่ละหน่วยงานรัฐต้องออกประมวลจริยธรรม 
ของตนเองออกมาป้องกันการให้ของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าเกินควร โครงการนี้มาจาก 
การริเริ่มของ OECD เมื่อปี ค.ศ. 1998 
  ประการที่สี่ คือ การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตแบบแนวราบ  (horizontal)  
ดึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกัน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น KICAC ริเริ่ม โครงการ K – PACT  
(The Korea Pact on Anti – Corruption and Transparency) นับเป็นโครงการแรกที่ริเริ่มสร้างความโปร่งใส 
ในประเทศเกาหลีใต้ ที่มีภาคประชาสังคมและหลายภาคส่วนจากสังคมมาเป็นหุ้นส่วนส าคัญ K – PACT  
เป็นการจัดการปกครอง (governance) แบบใหม่ในรูปแบบของการให้ความร่วมมือแนวราบ (y – cooperation)  
KICAC มีบทบาท Perception Index : CPI) ในการช่วยเหลือให้กลุ่มประชาชนด าเนินการจัดตั้งศูนย์ 
การต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption Center) ในแต่ละท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดการป้องกันการทุจริต  
เช่น การตรวจสอบ การอบรม การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเท่ียงธรรม 
  สรุป แนวทางการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ ประกอบด้วยเขตปกครองพิเศษฮ่องกง  
และเกาหลีใต้ ซึ่งแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างมากเช่นกัน  
แต่ก็สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยมีแนวทางที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้ 
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง คือ 1) การใช้ 
กฎหมาย 2) การป้องกัน และ 3) การให้ความรู้ โดยหน่วยงานที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการอิสระ 
เพ่ือการปราบปรามการคอร์รัปชัน หรือ “ไอซีเอซ”ี (Independent Commission Against Corruption : ICAC)  
ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการร้องเรียนของประชาชน 
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของเกาหลีใต้ ใช้ 4 อาวุธ หลักของ KICAC  
คือ 1) มาตรการปกป้อง 2) มาตรการการส ารวจ 3) ท าประมวลจริยธรรม เผยแพร่อย่างกว้างขวาง และ  
4) การสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตแบบแนวราบ (horizontal) โดยหน่วยงานหลัก คือ KICAC  
(Korean Independent Commission Against Corruption) ที่ส าคัญที่ท าให้เกาหลีใต้ประสบความส าเร็จ  
คือ ความอิสระโดยแท้จริงของหน่วยงาน ความเอาจริงเอาจังในการสนับสนุนของภาครัฐ ภาคีที่เข้มแข็ง 
จากภาคเอกชน ประชาสังคม และการเปิดเผยข้อมูลความมุ่งมั่นของผู้น า ให้ความส าคัญในการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การมีกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 
  จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างมากและ 
สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้น า ให้ความส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
การมีกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง 
การป้องกันการทุจริตที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุ คือ การให้ความส าคัญกับตัวบุคคลโดยการให้การศึกษา  
สร้างความรู้ ให้สามารถคิดและเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง และต้องสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  
คอร์รัปชัน 
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  1.7 แนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย 
   ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน  
สร้างเครื่องมือกลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การด าเนินงานได้สร้างความตื่นตัวและมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน  ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนด 
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม  และความรุนแรง  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบั ติตน 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม ทั้งนี้ส านักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรหลักด้านการด าเนินงาน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน  ดังนั้น  
สาระส าคัญที่มีความเชื่อมโยง ส าหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส าคัญ มีดังนี้ 
   1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดในหมวดที่ 4 หน้าที ่
ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังก าหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า  
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน เพ่ือมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย 
บัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพ 
ที่ส าคัญ คือ ไม่ เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่ งการบริหารงานบุคคล 
ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการ 
ป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการโดยมิชอบแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งตั้ง 
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้ 
หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ต่ ากว่า 
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
และการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้นสืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ  
การบริหารบุคคลมีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้น าให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลักผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ 
ตนเองรวมถึงพวกพ้อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงได้มีความพยายาม 
ที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก าหนดเอาไว้  
   2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงาน 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพยั่งยืนเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้  
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย เสนอยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนไทยให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึก 
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ที่ตัวบุคคล รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบ 
สังคม และสังคมไม่ยอมรับ 2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบ 
ป้องกันการทุจริตเสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม  
เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถเอาตัวผู้กระท า 
ความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
   3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป 
ประเทศได้ก าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้  
และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ แผนพัฒนาต่าง ๆ  
มาเป็นแผนแม่บทหลักในการก าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ  ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 
เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก  ทิศทางด้านการปองกันและปราบปราม  
การทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน  ของหน่วยงานภาครัฐ 
ทุกหน่วยงานจะถูกก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ 
    สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี  
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
   4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ .ศ . 2560 – 2564)  
ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ได้ก าหนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และคอร์รัปชันมุ่งส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมวิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก  
มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรม 
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้ เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชนเพ่ือเป็น 
การตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงาน 
ของส่วนราชการต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดล 
ที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ มี 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ  
คือ 1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (strength from within) และ 2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปล่ียน 4 ทิศทาง และ 
เน้นการพัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มิติที่หยิบยก คือ การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (human  
wisdom) ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ด้วยระบบนิเวศการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง 
แรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มีความหวัง  
(hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (harmony)  
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   6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –  
2564) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” (zero tolerance & clean Thailand)  
ก าหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม 
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”  
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝัง คุณธรรม  
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝัง 
ความคิดแบบดิจิทัล  (digital thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
   7. แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2560 – 2574 กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด 
เป้าหมายหลักเพ่ือให้เกิดผลในการจัดการศึกษาไว้ 5 ประการ ประกอบด้วย การเข้าถึงการศึกษา  
ความเท่าทียมกันทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพการศึกษาและสามารถตอบโจทย์บริบท  
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์สุดท้าย คือ เด็กไทยอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
คุณธรรม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคุณลักษณะ 3R 8C ประกอบด้วย 
    7.1 Reading การอ่าน 
    7.2 (W) Riting การเขียน 
    7.3 (A) Rithemetics คณิตฯ 
    7.4 Critical Thinking and Problem Solving (การคิดวิจารณญาณ และแก้ปัญหา) 
    7.5 Creativity and Innovation (การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
    7.6 Cross-cultural Understanding (ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม) 
    7.7 Collaboration, Teamwork and Leadership (การท างานเป็นทีม ภาวะผู้น า) 
    7.8 Communications,Information, and Media Literacy (การสื่อสารสารสนเทศ) 
    7.9 Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี) 
    7.10 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้) 
    7.11 Compassion (คุณธรรม เมตตา กรุณา ระเบียบวินัย) 
    จากแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทย ที่กล่าวมาจะเป็นเครื่องมือ 
ชี้น าทิศทางการปฏิบัติงานและการบูรณาการ ในการต่อต้านการทุจริตของประเทศ  โดยมีส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงาน 
ของภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  นโยบายการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากส านักงาน (ป.ป.ช.)  
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  ตลอดจนบริบท 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูล  แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  วิสั ยทัศน์  :  “กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด ร่ วมต่อต้ านทุจริ ต ”  พันธกิจ  :  1)  
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 2) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษา 
แบบบูรณาการ 3) ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
  เป้าประสงค์ : กระทรวงศึกษาธิการ มีวัฒนธรรมร่วมต่อต้านการทุจริต บริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมี 
รายละเอียดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละยุทธศาสตร์  
รายละเอียด ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการ 
การปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคม 
ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
และปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทน 
ที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
การด าเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการด าเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความส าเร็จเพ่ือให้ 
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น าไปก าหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ือการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 มีเป้าหมายมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงาน  
ด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาส  
การทุจริต หรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย  
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
  การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกและกระบวนการ 
การปราบปรามการทุจริตทั้งระบบของกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มุ่งเน้น  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (enforcement)  
การตัดสินคดี และลงโทษผู้กระท าผิด (judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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  สรุป กระทรวงศึกษาธิการมีแนวนโยบายในการต่อต้านการทุจริต โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ  
3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมุ่งเน้นการกล่อมเกลาทางสังคม 
ในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดยด าเนินการผ่านทางสถาบัน 
และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก โดยอาศัยกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร สร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
ในสังกัดให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น 3) ปฏิรูปกลไกและการปราบปรามการทุจริต โดยการบูรณาการ 
ร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 นโยบายการต่อต้านการทุจริต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. 2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล 
ได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รวมถึงนโยบาย 
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
ในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และเสริมสร้าง  
ระบบคุณธรรม โดยได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องนโยบาย  
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ค ามั่นในการบริหารว่า จะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และปราศจากการทุจริต ซึ่งมีแนวทาง  
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 6 ด้าน  
ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านความโปร่งใส สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูล 
ที่สามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความเหมาะสม และมีระบบการจัดการเร่ืองร้องเรียนที่ดี  โดยมี 
แนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
  1.1 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎระเบียบ และเปิดเผย 
ข้อมูลในการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  1.2 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามความเหมาะสม บนพ้ืนฐานของการด าเนินงานที่ก่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ 
  1.3 มีระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน และประชาสัมพันธ์แนวทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจน 
 2. ด้านความพร้อมรับผิดผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อ  
ผลการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
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  2.1 ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปฏิบัติราชการด้วย ความมุ่งมั่น 
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติราชการ โดยการมีส่วนร่วมของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ “การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย” 
  2.2 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อหน้าที่ 
 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต โดยมีแนวทาง 
ปฏิบัติ ได้แก่ 
  3.1 เสริมสร้างจิตส านึกของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรม 
  3.2 ก าหนดแนวทางปฏิบัติกรณีการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกัน  
การกระท าผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต และละอาย  
ที่จะกระท าการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
  4.1 ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
  4.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือให้ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
 5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน การมีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและ 
มีคุณธรรมในการบริหารงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
  5.1 มุ่งเน้นการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ มีคุณธรรม การมีส่วนร่วม 
และตรวจสอบได้ 
  5.2 ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักความคุ้มค่าและ  
ตรวจสอบได ้
  5.3 ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.4 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
 6. ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
ตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ 
  6.1 ผู้บริหารระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  
ในสังกัดตระหนักถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ 
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  6.2 สื่อสารนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง 5 ด้าน ทางระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ จดหมายข่าว และเว็บไซต์ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน http://personnel .obec.go.th 
 กิจกรรมและโครงการเพื่อการป้องกันการทุจริต 
 1. โครงการโรงเรียนสีขาว และ “หลักสูตร โตไปไม่โกง” (Anti Corruption) ของกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างค่านิยมและปลูกจิตส านึกที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน ในการร่วมกันต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตได้ซึมซับวิธีคิด และวิธีด ารงชีวิต  ทั้งจากบทเรียน  
กิจกรรมในโรงเรียน การอบรมส่ังสอนของครูและการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน  เพ่ือเป็นการวางรากฐาน 
เกี่ยวกับความถูกต้องและความเป็นธรรมในมิติต่าง ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มใช้หลักสูตร 
โตไปไม่โกงสอนนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน 280 แห่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร 
อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2553 เป้าหมาย โดยหลักการส าคัญ คือ การสอนโดยสอดแทรก 
คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty and Integrity) 2) การมีจิตสาธารณะ  
(Greater Good) 3) ความเป็นธรรมทางสังคม  (Fairness and Justice) 4) กระท าอย่างรับผิดชอบ 
(Responsibility and Accountability) และ 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง 
 2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
ภายใต้ชื่อ “โครงการโรงเรียนสุจริต” เกิดขึ้นเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น 
ในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”  
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในสถานศึกษา จึงได้อนุมัติให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาด าเนินโครงการเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของประเทศชาติให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนสุจริต  
ได้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและ 
บุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางของ “ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต”  
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
มีแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ  
จากที่เริ่มจ านวน 225 โรงเรียน มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2557  
ส าหรับปีงบประมาณ 2558 ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริตเพ่ิมขึ้นอีก ร้อยละ 20 ของจ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 ขยายเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 30 ปีงบประมาณ 2560 มีการขยายเครือข่ายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียนสุจริตครบทุกโรงเรียน รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต จะต้องเข้าร่วมโครงการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตตามนโยบาย “สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน” และเข้ารับการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) จากส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
(ส านักงาน ป.ป.ช.) อีกด้วย 
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 3. “โครงการจิตส านึกรักเมืองไทย” ซึ่งเป็นโครงการของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญร่วมกันในการมีส่วนร่วม สร้างจิตส านึกที่ดี 
ของคนในชาติ และเปิดโอกาสให้ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ 
ส่วนรวมกับประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับเยาวชนที่เป็นพลังส าคัญของชาติในอนาคต การด าเนิน 
โครงการที่ผ่านมาได้รับความสนใจและความร่วมมือจากสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะนักเรียน  นิสิต  
นักศึกษา และเยาวชนท่ัวประเทศ ได้ร่วมสะท้อนแนวคิด มุมมอง และแลกเปลี่ยนความเห็นกันถึง 
สถานการณ์ทางสังคม ผ่านกิจกรรมการประกวดที่สร้างสรรค์ เป็นการด าเนินโครงการร่วมกันระหว่าง 
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย รวมทั้งภาคเอกชน น าโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และองค์กรสื่อมวลชนร่วมกันจัด 
และด าเนินกิจกรรมการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานบทเพลง  ภาพถ่ายประกอบค าบรรยาย และ 
สปอตโทรทัศน์ เพ่ือค้นหาและปลุกส านึกท่ีดีของคนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมร่วมกัน หัวข้อ “ส านึกด.ี..ร่วมกันเดินหน้าประเทศไทย” เป็นต้น 
 สรุป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริต  
เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดท าโครงการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 
การทุจริต เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
เป็นต้น จากความมุ่งมั่นตั้งใจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว เพ่ือให้มี  
แนวปฏิบัติชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  
ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีแนวทางในการปฏิบัติตนและมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  
 ประเทศไทยมีการด าเนินการเพ่ือการป้องกันปัญหาการทุจริตตั้งแต่นโยบายระดับประเทศ  
จนถึงการปฏิบัติ กล่าวคือ มีการก าหนดไว้ใน 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2) วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
3) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 5) โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0)  
และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
โดยสาระส าคัญทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือชี้น าทิศทางการปฏิบัติงาน และการบูรณาการ 
ด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศ โดยมีส านักงาน ป.ป.ช. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการงาน 
ของภาคส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในส่วนระดับปฏิบัติการ  จึงได้ 
มีการศึกษาวิจัย และด าเนินการเพ่ือการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น  
โครงการโรงเรียนสีขาว และ “หลักสูตร โตไปไม่โกง” (anti corruption) ของกรุงเทพมหานคร โครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ “โครงการ 
โรงเรียนสุจริต” ของกระทรวงศึกษาธิการและโครงการ “จิตส านึกรักเมืองไทย” ของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหมกับภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม  เป็นต้น 
 เมื่อวิ เคราะห์เปรียบเทียบกับแนวทางการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ ที่พบว่า  
มีสิ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ กระแสการต่อต้านการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมาจากการตื่นตัวของประชาชนที่เห็น 
ผลกระทบจากความเชื่อมั่นของต่างชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ส่งผลให้รัฐบาลได้มีการออกกฎหมาย 
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ส าหรับในประเทศไทยนั้นให้ความส าคัญตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
จนถึงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า มีการด าเนินการในประเด็นหลัก ๆ  
4 ประเด็น คือ 1) ความมุ่งมั่นของผู้น า 2) ความส าคัญในการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) การมี 
กฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ 4) การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง  ส าหรับประเทศไทย 
มีการด าเนินการเช่นเดียวกัน เพียงแต่ความเข้มแข็งจริงจังอาจจะน้อย อีกทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่ไม่ทนต่อการทุจริตนั้นยังไม่มีบรรจุเป็นหลักสูตรที่ชัดเจน  
ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตให้แก่นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อไป 
 
2. ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร 
 2.1 ความหมายของหลักสูตร 
  ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า “curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์มาจาก 
ภาษาลาตินว่า “currere” หมายถึง “running course” หรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่ง การที่เปรียบเทียบ 
หลักสูตรกับสนามหรือเส้นทางที่ใช้วิ่งแข่งอาจเนื่องมาจากการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาในระดับใดหรือ 
หลักสูตรใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องฝ่าฟันความยากของวิชาหรือประสบการณ์การเรียนรู้ตามล าดับขั้น 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรเช่นเดียวกับนักวิ่งที่ต้องแข่งและฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ชัยชนะและความส าเร็จให้ได้  
มีผู้ให้ความหมายไว้มากมายและแตกต่างกันไปบางความหมายมีขอบเขตกว้าง บางความหมายมีขอบเขตแคบ 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความคิดเห็นและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น ๆ ที่มีต่อหลักสูตร เช่น 
  Cater V. Good (1973 : 157) ได้ให้ความหมายของค าว่าหลักสูตรไว้ในพจนานุกรม 
ทางการศึกษา (dictionary of education) ว่า หลักสูตร คือ กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบหรือล าดับ 
วิชาที่บังคับส าหรับการจบการศึกษา หรือ เพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลักต่าง ๆ เช่น หลักสูตร 
สังคมศึกษา หลักสูตรพลศึกษา เป็นต้น 
  Bobbitt (1918 : 42) ได้ให้ความหมายว่า หลักสูตร คือ รายการของสิ่งของต่าง  ๆ  
ที่เยาวชนต้องท าและมีประสบการณ์ ด้วยวิธีการพัฒนาความสามารถ ในการท าสิ่งต่าง  ๆ ดังกล่าวให้ดี  
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ 
  Oliva (1982 : 10) กล่าวว่าหลักสูตร คือ แผนหรือโปรแกรมส าหรับประสบการณ์ 
ทั้งหลายที่ผู้เรียนจะต้องประสบภายใต้การอ านวยการของโรงเรียน 
  Wheeler (1974 : 11) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่ามวลประสบการณ์การเรียนรู้ 
ซึ่งโรงเรียนหรือสถานการศึกษาจัดให้แก่ผู้เรียน 
  สุมิตร คุณานุกร (2520 : 2 – 3) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้สองระดับคือหลักสูตร 
ในระดับชาติกับหลักสูตรในระดับโรงเรียน หลักสูตรในระดับชาติ หมายถึง  โครงการให้การศึกษา 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายการศึกษา  
ที่ก าหนดไว้ ส่วนหลักสูตรในระดับโรงเรียน หมายถึง โครงการที่ประมวลความรู้ และประสบการณ์ 
ทั้งหลายที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกโรงเรียนก็ตามเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา  
ไปตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
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  สวัสดิ์ ประทุมราช และคณะ (2521 : 1) กล่าวว่า หลักสูตร หรือแนวทางการจัด 
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่ชี้แนะให้ผู้บริหารการศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจน 
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้จัดประสบการณ์ทั้งมวลตามที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือให้เยาวชนหรือ  
พลเมืองของประเทศได้พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ตามความมุ่งหมาย 
ของการจัดการศึกษาของชาติ 
  ธ ารง บัวศรี (2542 : 6) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า คือ แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าขึ้น 
เพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรม และมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
  จากความหมายของหลักสูตรที่กล่าวมา สรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนหรือโครงการ  
การจัดกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
ในแต่ละระดับ โดยคาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมาย  
ที่หลักสูตรระดับนั้น ๆ ก าหนดไว้ 
 2.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  หลักสูตรเปรียบเสมือนตัวแม่บทหรือหัวใจของการศึกษาที่ถือเป็นแก่นส าคัญในการวาง  
แนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวก าหนดทิศทางของการศึกษาในการที่จะให้ความรู้ การเสริมสร้างเจตคติ  
ตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนารอบด้าน 
  สุมน อมรวิวัฒน์ (2530 : 92) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรในการจัดการเรียน 
การสอนว่า หลักสูตรเป็นตัวก าหนจุดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ นั่นคือก าหนดจุดหมายปลายทางหรือลักษณะ 
ของผู้เรียนที่จะเป็นผลผลิตของการศึกษา อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะถูกก าหนดโดยเป้าหมายทางการศึกษา 
อีกทีหนึ่ง 
  อุทัย บุญประเสริฐ (2531 : 179) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร 
เป็นธงชัยในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นแผนแม่บทก ากับการท างานทุกด้าน  
ของโรงเรียน 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 38 - 39) ให้แนวคิดว่า หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจ 
ของการจัดการเรียนการสอน ท าให้การศึกษาด าเนินไปสู่ เป้าหมายที่วางไว้และท าให้การศึกษา 
มีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงเป็นเสมือนแบบแปลนส าหรับการเรียนการสอน 
  สรุปว่า หลักสูตรนั้นมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า  
วัตถุประสงค์ของการสอนที่ต้องการมีอะไรบ้าง จะสอนอะไร ดังนั้น จึงสรุปความส าคัญของหลักสูตรได้ ดังนี้ 
  1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ เนื่องจากผู้ เรียนหรือ 
ประชาชน คือ ผลผลิตของการศึกษา ดังนั้น คุณภาพของประชาชนจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับหลักสูตร  
ว่าต้องการให้ผู้ผ่านการศึกษามีคุณสมบัติอย่างไร 
  2. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา เพราะหลักสูตรบอกให้ทราบว่า 
การจัดการศึกษานั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไร จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะท าให้เห็น  
ภาพรวมของการจัดการศึกษาของชาติว่ามุ่งทิศทางใด ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกับการจัดการเรียนการสอน 
จะได้ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
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  3. หลักสูตรเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตรจะบอกให้ครูรู้ว่า 
ควรพัฒนาผู้เรียนด้านใด จะสอนด้วยเนื้อหาสาระอะไร และควรจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ใดให้บรรลุ  
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
  4. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
   4.1 มาตรฐานประการแรก สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนจะต้องสอนให้ถึงมาตรฐาน 
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ คือ สอนให้ครบตามหลักสูตรที่วางไว้ 
   4.2 มาตรฐานประการที่สอง หมายความว่า  หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
ให้ทุกสถาบันการศึกษาท่ีจัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันได้จัดการศึกษาที่เป็นแบบแผนที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันในการจัดการเรียนการสอน 
  5. หลักสูตรเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน  
ดังนั้นประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนา  
สังคมและชาติเป็นไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น 
 2.3 องค์ประกอบของหลักสูตร 
  จากค านิยามหรือค าจ ากัดความของหลักสูตร นอกจากชี้ให้เห็นว่าหลักสูตรมีความส าคัญ 
และมีความหมายอย่างไรแล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบส าคัญที่มีอยู่ในตัวหลักสูตรด้วย นักการศึกษา  
หลายท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
  สุมิตร คุณานุกร (2520 : 9) กล่าวว่า เมื่อพิจารณาหลักสูตรในแง่ขององค์ประกอบ 
มีส่วนส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 1) ความมุ่งหมาย (objective) 2) เนื้อหา (content) 3) การน า 
หลักสูตรไปใช้ (curriculum implementation) 4) การประเมินผล (evaluation) 
  ธ ารง บัวศรี (2523 : 8) กล่าวว่า ส าหรับหลักสูตรนั้น มีองค์ประกอบที่ส าคัญและ 
ขาดไม่ได้อย่างน้อย 6 อย่าง คือ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (curriculum aims) 2) จุดประสงค์ของ 
การเรียนการสอน ( instructional objectives) 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ (content and  
Experiences) 4) ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน ( instructional strategies) 5) วัสดุอุปกรณ์และสื่อ 
การเรียนการสอน (instructional media and materials) 6) การประเมินผล (evaluation)  
  Hilda Taba (1962 : 10)  กล่ าวว่ า  หลักสู ตรควรมี องค์ประกอบ  4 อย่ า ง  คื อ  
1) วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา  2) เนื้อหาวิชาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละวิชา  
3) กระบวนการสอนและการเรียนหรือการน าหลักสูตรไปใช้ 4) โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร 
  จากข้อสรุปของนักการศึกษาในการก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 
  1. ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  2. เนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3. การน าหลักสูตรไปใช้ 
  4. การประเมินผลหลักสูตร 
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 2.4 กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร 
  การจัดท าและพัฒนาหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น เพราะรูปแบบของการจัดท าและ 
พัฒนาหลักสูตรนั้น เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่ส่งผลต่อการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
การน ารูปแบบการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรมาใช้จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงของชีวิตและ  
สังคมของผู้ใช้ แนวคิดในการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรมีหลายแนวทาง 
  สงัด อุทรานันท์ (2532 : 36 – 43) ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งต่อเนื่องสัมพันธ์เป็นวัฏจักร ดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 2) การก าหนด 
จุดมุ่งหมาย 3) การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์  4) การก าหนดมาตรการวัดและ 
ประเมินผล 5) การน าหลักสูตรไปใช้ 6) การประเมินผลการใช้หลักสูตร 7) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2533 : 19) ได้เสนอกระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรไว้  
3 ระบบ โดยเริ่มต้นจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการน าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตร  
ซึ่งแต่ละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) ระบบการร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนด 
หลักสูตร โดยดูความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  2) ระบบการใช้ 
หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวง ด าเนินการวางแผนการใช้ 
หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากร จัดงบประมาณและ 
วัสดุหลักสูตร บริหารสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบบริหารและจัดการฝึก อบรมเชิงปฏิบัติการ  
และติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบ  การบริหารหลักสูตร โดยการด าเนินการตามแผน  
กิจกรรมการเรียนการสอน แผนการสอน คู่มือการสอน คู่มือการเรียนเตรียมความพร้อมของผู้สอน  
ความพร้อมของผู้เรียนและการประเมินผลการเรียน 3) ระบบการประเมินผลซึ่งประกอบด้วยการวางแผน  
การประเมินผลการใช้หลักสูตร ทั้งการประเมินย่อย การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหาร 
และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลตามล าดับ 
  มณฑิชา ชนะสิทธิ์ (2539 : 17) ได้กล่าวถึง กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดท าและ 
พัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 1) การสร้างหลักสูตรซึ่งจะต้องค านึงถึงการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนด 
จุดมุ่งหมาย การก าหนดเนื้อหาสาระ การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ การก าหนดวิธีการวัดผลและ 
ประเมินผล 2) การน าหลักสูตรไปใช้ 3) การประเมินผลหลักสูตร 4) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  ธ ารง บัวศรี (2542 : 152) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การก าหนดจุดหมายของหลักสูตร 3) การก าหนดรูปแบบและโครงสร้าง 
ของหลักสูตร 4) การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา  5) การเลือกเนื้อหา 6) การก าหนดจุดประสงค์ 
การเรียนรู้ 7) การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้  8) การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  
9) การประเมินผลการเรียนรู้ และ 10) การจัดท าวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
  วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 88) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน  
คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) การก าหนดเน้ือหาสาระ 
และประสบการณ์ 4) การน าหลักสูตรไปใช้ 5) การประเมินหลักสูตร 6) การปรับปรุง แก้ไข และ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร และ 7) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
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  Hilda Taba (1962 : 12) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน  
คือ 1) การวินิจฉัยความต้องการและความจ าเป็นของสังคม 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย 3) การเลือก 
เนื้อหาสาระ 4) การจัดเนื้อหาสาระ 5) การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 6) การจัดประสบการณ์เรียนรู้  
และ 7) การก าหนดวิธีการประเมินผล 
  Saylor and Alexander (1974 : 27) ได้กล่าวถึง กระบวนการจัดท าและพัฒนาหลักสูตร  
ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก 2) การก าหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ 3) การออกแบบ 
หลักสูตร 4) การน าหลักสูตรไปใช้ และ 5) การประเมินผลหลักสูตร 
  Saylor, Alexander and Lewis (1981 : 30) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนการจัดท า 
และพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 1) การศึกษาตัวแปรต่าง ๆ จากภายนอก ได้แก่ ภูมิหลังของนักเรียน  
สังคม ธรรมชาติของการเรียนรู้ แผนการศึกษาแห่งชาติ ทรัพยากร และค าแนะน าจากผู้ประกอบอาชี พ  
2) การก าหนดความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพ่ือการออกแบบหลักสูตร โดยนักวางแผนหลักสูตรโดยใช้ 
ข้อมูลทางการเมืองและสังคมเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจ 3) การน าหลักสูตรไปใช้  โดยครูเป็นผู้พิจารณา 
ความเหมาะสมของการสอน การวางแผนหลักสูตร รวมถึงการแนะน าแหล่งของสื่อการเรียนรู้ 
โดยให้มีความยืดหยุ่นและมีอิสระแก่ครูและนักเรียน และ 4) การประเมินผลหลักสูตร ท าโดยครูพิจารณา 
ขั้นตอนการประเมินผลเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน วางแผนหลักสูตรร่วมกันพิจารณา 
ขั้นตอนการประเมินผลหลักสูตร ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะใช้เป็นพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจ  
เพ่ือวางแผนในอนาคตต่อไป 
  สรุปได้ว่า การจัดท าหรือพัฒนาหลักสูตรนั้นมีสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพิจารณาที่ส าคัญ คือ  
  1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
  2. การร่างหลักสูตร 
   2.1 การก าหนดจุดมุ่งหมาย 
   2.2 การก าหนดเนื้อหาสาระ 
   2.3 การก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ 
   2.4 การก าหนดวิธีการวัดและประเมินผล 
  3. การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
  4. การทดลองใช้หลักสูตร 
  5. การประเมินหลักสูตร 
  6. การปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร 
 2.5 การน าหลักสูตรไปใช้ 
  1) ความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ 
   การน าหลักสูตรไปใช้เป็นขั้นตอนที่น าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติเป็นงานที่มีขอบเขต 
กว้างขวางท าให้การให้ความหมายของค าว่าการน าหลักสูตรไปใช้แตกต่างกันออกไป นักการศึกษาหลายท่าน 
ได้ให้ค านิยาม ดังนี้ 
   Beauchamp (1975 : 164) การน าหลักสูตรไปใช้  หมายถึง การน าหลักสูตร 
ไปปฏิบัติ โดยประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญที่สุด  คือ การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน การจัด 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ครูได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 
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   สันต์ ธรรมบ ารุง (2527 : 120) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การที่ผู้บริหาร 
โรงเรียนและครูน าโครงการของหลักสูตรที่เป็นรูปเล่มนั้นไปปฏิบัติให้บังเกิดผล และรวมถึงการบริหารงาน 
ด้านวิชาการของโรงเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนสามารถสอนและเรียนได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   สงัด อุทรานันท์ (2532 : 260) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการน าหลักสูตรไปใช้ว่า 
เป็นขั้นตอนของการน าหลักสูตรไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ การจัดเอกสารประกอบ  
หลักสูตร การเตรียมบุคลากร การบริหาร การบริการหลักสูตร และการนิเทศการใช้หลักสูตร 
   ธ ารง บัวศรี (2542 : 165) กล่าวว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง กระบวนการ 
การเรียนการสอนส าหรับสอนเป็นประจ าทุก ๆ วัน 
   สุมิตร คุณานุกร (2520 : 130) กล่าวว่าการน าหลักสูตรไปใช้เป็นกระบวนการ 
ที่ท าให้หลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติจริงและเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และ 
มีกิจกรรมที่จะกระท าได้ 3 ประเภท คือ 1) การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน 2) การจัดปัจจัยและ 
สภาพต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร 3) การสอนของคร ู
   จากความหมายของการน าหลักสูตรไปใช้ พอสรุปได้ว่า การน าหลักสูตรไปใช้ หมายถึง  
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในอันที่จะท าให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นด าเนินไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้ 
บรรลุเป้าหมาย นับแต่การเตรียมบุคลากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม และการจัด  
การเรียนการสอนในโรงเรียน 
  2) ขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ 
   จากลักษณะงานและกิจกรรมของการน าหลักสูตรไปใช้  สามารถสรุปขั้นตอน 
การน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 
   1. ขั้นตอนการเตรียมการใช้หลักสูตร ในการเตรียมการใช้หลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ  
เพราะการน าเอาหลักสูตรใหม่เข้ามาแทนที่หลักสูตรเดิมจะส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต่อเมื่อมีการเตรียมการ  
เป็นอย่างดี นับแต่การตรวจสอบทบทวนหลักสูตรตามหลักการทฤษฎีของหลักสูตร การท าโครงการและ  
วางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรหรือการทดลองใช้หลักสูตร การประเมิน  
โครงการศึกษาทดลอง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 
   2. การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร  จุดประสงค์ของการตรวจสอบหรือทบทวน 
หลักสูตรเพ่ือต้องการทราบว่าหลักสูตรที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด  
เพ่ือศึกษาวิธีการที่จะน าหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติจริงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบ  
และปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรและบริบททางสังคมอ่ืน ๆ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร 
    การตรวจสอบลักษณะหลักสูตร เพ่ือดูความชัดเจนของหลักสูตร ได้แก่ ความกระจ่าง 
ของค าชี้แจง ค าอธิบาย สาระส าคัญแนะน าการปฏิบัติต่าง  ๆ ของหลักสูตร ความสอดคล้อง 
ขององค์ประกอบหลักสูตร ได้แก่ จุดประสงค์การเรียน เนื้อหาสาระ กิจกรรมประสบการณ์การเรียน และ 
การประเมินผลมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของผู้เรียน  
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจริงหรือไม่ รวมทั้งความหวังของสังคมได้สะท้อนเข้ามาอยู่ในส่วนใดของตัวหลักสูตร  
ความซับซ้อนของเนื้อหาสาระมีมากน้อยเพียงใด สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏ 
ในหลักสูตรนั้น สามารถที่จะน าไปปฏิบัติได้จริงตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบุคลากร  
และสิ่งอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอน ผู้บริหาร งบประมาณ การบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร 
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    คณะบุคคลที่ท าการตรวจสอบหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร  
ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการ ผู้เรียนและผู้ปกครอง ซึ่งควรจะได้มีบทบาทในการประชุมสัมมนา 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน เห็นคุณค่า เกิดการยอมรับ และมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการน าหลักสูตรไปใช้ต่อไป 
   3. การวางแผนและท าโครงการศึกษาน าร่อง เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องตรวจสอบคุณภาพ 
ความเป็นไปได้ของหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ประการแรก คือ เลือกตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการใช้ 
หลักสูตร จากนั้นน าหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน พัฒนาวัสดุหลักสูตร เตรียมบุคลากรให้มี 
ความพร้อมในการใช้หลักสูตร จัดหาแหล่งบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตร งบประมาณจัดสิ่งแวดล้อม  
ที่สนับสนุนการสอนติดตามผลการทดลองทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งศึกษาระบบการบริหาร 
ของโรงเรียนในปัจจุบันว่าระบบหลักสูตรจะเข้าไปปรับใช้ให้เข้ากับระบบบริหารที่มีอยู่เดิม ให้ผสมผสาน  
กันได้อย่างไร โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเดิม 
   4. การประเมินโครงการศึกษาน าร่อง อาจจะท าได้หลายรูปแบบ เช่น การประเมินหลักสูตร 
หรือประเมินทั้งระบบการใช้หลักสูตร และการประเมินรวบยอด การประเมินหลักสูตรหรือประเมิน  
ทั้งระบบการใช้หลักสูตร และการปรับแก้จากข้อค้นพบโดยประชุมสัมมนากับผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้อง  
กับการใช้หลักสูตร เพ่ือน าความคิดเห็นบางส่วนมาปรับปรุงหลักสูตรให้สมบรูณ์ยิ่งข้ึน 
   5. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามย่อมมีผลกระทบ 
ต่อผู้ เกี่ยวข้องเสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็เช่นกัน ผู้ เกี่ยวข้องนับตั้งแต่  
ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น มากบ้างน้อยบ้างตามควรแต่กรณีท่ีกล่าวเช่นนี้ก็เพราะหลักสูตรเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  
หลายอย่าง ไม่เฉพาะเรื่องการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวพันไปถึงวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  
อาคารสถานที่ และงบประมาณค่าใช้จ่าย ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  
ซึ่งต้องปรับตัวแก้ไขวิธีการท างานและปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้การใช้หลักสูตรประสบผลส าเร็จ 
ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ การประชาสัมพันธ์อาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การออกเอกสารสิ่งพิมพ์ การใช้ 
สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
   6. การเตรียมบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง  การอบรมครู  ผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้อง 
กับการใช้หลักสูตรเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องค านึงถึง และต้องกระท าอย่างรอบคอบนับแต่ขั้น เตรียมการส ารวจ 
ข้อมูลเบื้องต้นที่น ามาใช้การวางแผน และวิธีการฝึกอบรมบุคลากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน  
ที่ใช้หลักสูตร ซึ่งจะมีความแตกต่างของความพร้อมของการใช้หลักสูตร โรงเรียนในตัวเมืองขนาดใหญ่  
ย่อมมีความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู  
รวมทั้งผู้ปกครอง วิธีการอบรม ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมและงบประมาณที่ใช้ในแผนนี้ 
    วิธีการฝึกอบรมจะแตกต่างกันไปตามกลุ่มเป้าหมายของการใช้หลักสูตร เช่น  
ผู้บริหารและผู้ เกี่ยวข้อง  วิธีการอบรมจะมุ่ ง เน้นเกี่ ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์ของหลักสูตร  
การจัดงบประมาณและบริการสนับสนุนการใช้หลักสูตรและการสอน วิธีการที่ใช้ส่วนมากจะเป็น  
การประชุมชี้แจงสาระส าคัญและแนวทางการปฏิบัติ เป็นต้น ส่วนคณะครูผู้ใช้หลักสูตรจะมุ่งเน้น  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพราะการที่จะเข้าใจหลักสูตรจนสามารถปฏิบัติการสอนได้นั้น ต้องลงมือ 
ฝึกปฏิบัติจริง ครูจึงเห็นภาพรวมและเกิดความมั่นใจในการสอน วิธีการฝึกอบรมแบบนี้ จะสิ้นเปลือง  
งบประมาณ และต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ดังนั้น การเตรียมทรัพยากรและวัสดุต่าง  ๆ ในการ 
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ฝึกอบรมจะตอ้งวางแผนอย่างดี เพ่ือไม่ให้ครูเกิดความสับสนและไม่แน่ใจซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการไม่ยอมรับ 
หลักสูตรใหม่ตามมา นอกจากนั้นควรให้ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้ทราบผลของการฝึกอบรมปัญหา  
และแนวทางแก้ไข โดยให้ผู้อบรมได้มีส่วนวางแผนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้  
ผลของการพัฒนาหลักสูตรด าเนินไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากข้ึน 
   สรุป การน าหลักสูตรไปใช้เป็นการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน เป็นกระบวนการ 
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และเป็นกิจกรรมที่มีหลายขั้นตอน วิธีการของกระบวนการน าหลักสูตร  
ไปใช้นั้นเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร มีผู้กล่าวว่าแม้เราจะมีหลักสูตรที่ดี แต่ถ้าน าหลักสูตร 
ไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพราะฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ  
การน าหลักสูตรไปใช้ จะต้องศึกษาท าความเข้าใจกับการน าหลักสูตรไปใช้ตามบทบาทหน้าที่ของตน  
ให้สมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือให้การใช้หลักสูตรนั้นสัมฤทธิ์ผลตรงตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.6 การประเมินผลหลักสูตร 
  การประเมินผลหลักสูตร เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศตลอดจนกิจกรรม  
เกี่ยวกับหลักสูตร เพ่ือน ามาประเมินค่าหรือคุณภาพของหลักสูตรนั้น นักการศึกษาได้ให้ความหมาย 
ของการประเมินหลักสูตรไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
  Good (1973 : 209) ให้ความหมายไว้ว่าการประเมินผลหลักสูตร คือ การประเมินผล 
ของกิจกรรมการเรียนภายในขอบข่ายการสอนที่เน้นเฉพาะจุดประสงค์ของการตัดสินใจในความถูกต้อง  
ของจุดหมาย ความสัมพันธ์ความต่อเนื่องของเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ของวัตถุประสงค์เฉพาะซึ่งน าไปสู่ 
การตัดสินใจในการวางแผนการจัดโครงการต่อเนื่อง และการหมุนเวียนของกิจกรรมโครงการที่จะจัดให้มีขึ้น 
  Cronbach (1970 : 231) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการประเมินผลหลักสูตร คือ การรวบรวมข้อมูล  
และการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในเรื่องโปรแกรมหรือหลักสูตรการศึกษา 
  Stufflebeam (1971 : 128) ได้ ให้ความหมายของ การประเมินผลหลักสูตรว่ า  
การประเมินหลักสูตร คือ กระบวนการหาข้อมูล เก็บข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  
หาทางเลือกที่ดีกว่าเดิม 
  สุมิตร คุณานุกร (2520 : 198) กล่าวถึง การประเมินผลหลักสูตรว่า การประเมินผล 
หลักสูตร คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ในความมุ่งหมายหรือไม่ มากน้อย  
เพียงใดอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลักสูตรเพ่ือตัดสินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนั้นมีขอบเขตรวมถึง 
การวิเคราะห์หลักสูตร การวิเคราะห์กระบวนการของการน าหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์  
ในการเรียน และการวิเคราะห์โครงการประเมินผลหลักสูตร 
  สันต์ ธรรมบ ารุง (2527 : 138 – 139) การประเมินผลหลักสูตรเป็นการพิจารณา 
คุณค่าของหลักสูตร โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลจากการวัดผลในแง่ต่าง ๆ ของสิ่งที่ประเมิน  
เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกัน และสรุปว่าหลักสูตรที่สร้างขึ้นมานั้น มีคุณค่าประการใดมีคุณภาพดีหรือไม่  
เพียงไร หรือได้รับผลตามจุดหมายที่ตั้งไว้ หรือมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป และน าเสนอผู้บริหาร  
ผู้มีอ านาจวินิจฉัยสั่งการต่อไป หรือ การประเมินผลหลักสูตร หมายถึง กระบวนการในการศึกษา 
ส่วนประกอบต่าง ๆ  ของหลักสูตรอันได้แก่ หลักสูตร จุดหมาย โครงสร้าง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม  
สื่อการเรียนการสอน วิธีสอนและการวัดผลว่าจะสัมพันธ์กันหรือไม่  
  Hilda Taba (อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539  : 23) ได้ให้แนวทางในการ 
ประเมินผลหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 1) วิเคราะห์ และตีความวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มองเห็นชัด 
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ในเชิงพฤติกรรม 2) สร้างเครื่องมือและคัดเลือกวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการค้นหาข้อมูล 3) ใช้เครื่องมือ 
ที่สร้างขึ้นประเมินผลหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 4) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนและ 
ลักษณะของการสอน เพ่ือน ามาใช้ในการแปลผลของขบวนการประเมินผล และ 5) แปลผลของการประเมินผล 
เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  Bloom (อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 24) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการประเมินผล 
หลักสูตรไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  2) การพัฒนาประสบการณ์ 
การเรียนรู้ และ 3) การประเมินประสิทธิผลของประสบการณ์การเรียนรู้ 
  สตัฟเฟิลบีม (อ้างถึงใน ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. 2539 : 25) ได้อธิบายความหมายของ 
การประเมินผลทางการศึกษาเอาไว้ว่าเป็นกระบวนการบรรยายการหาข้อมูลและการให้ข้อมูล  
เพ่ือการตัดสินใจหาทางเลือก ฉะนั้น รูปแบบการประเมินผลหลักสูตรตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม  
ประกอบด้วยการประเมิน  4 ด้าน คือ  1)  การประเมินสภาพแวดล้อม  (Context evaluation)  
เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือให้ได้หลักการ และเหตุผลมาก าหนดจุดมุ่งหมาย การประเมิน  
สภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีอะไรบ้าง  
สภาพการณ์ท่ีคาดหวังกับสภาพทีแ่ท้จริงในสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นอย่างไร มีความต้องการหรือปัญหา 
อะไรบ้างที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือแก้ไข มีโอกาสและสรรพก าลังที่จ าเป็นอะไรบ้างที่ยังไม่ได้  
ถูกน ามาใช้ในการจัดการศึกษา และสืบเนื่องมาจากปัญหาอะไร ฯลฯ ในการประเมินสภาพแวดล้อมนี้  
ผู้ประเมินอาจใช้วิธีดังต่อไปนี้ การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด การท าวิจัยด้วยการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์จริง 
การอาศัยทฤษฏีและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ การประเมินสภาพแวดล้อมนี้จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็น  
ประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนหรือก าหนดจุดมุ่งหมาย  2) การประเมินตัวป้อน (inputs  
evaluation) เป็นการประเมินปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยที่มีตัวท าให้เกิดวิธีการ 
ที่จะน ามาใช้ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการการประเมินผลในส่วนนี้ เพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 
ว่าระบบโครงสร้างต่าง  ๆ ของหลักสูตร รวมทั้งวิธีการและระบบการบริหารงานของหลักสูตร 
มีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรจะใช้วิธีการใดท่ีเหมาะสมกว่า  3) การประเมินกระบวนการ (process  
evaluation) คือ การประเมินกระบวนการของหลักสูตรในด้านของการพัฒนาการเรียนการสอน  
และเน้ือหาวิชาภายใน และภายนอกห้องเรียน การประเมินในส่วนนี้จะใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ 
ด าเนินการปฏิบัติตามวิธีการที่ก าหนดไว้  และ 4)  การประเมินผลผลิต  (product evaluation)  
คือ การประเมินผลที่เกิดจากการใช้หลักสูตรตามวิธีการและแนวด าเนินการสอนตามที่ได้ตัดสินใจแล้ว  
การประเมินผลส่วนนี้ เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบกพร่องของการวางแผน 
การบริหารหลักสูตร และการน าหลักสูตรไปใช้ว่าจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง และ 
เมื่อด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วจะต้องท าการประเมินกระบวนการเดิมเช่นนี้อีก เพ่ือให้ได้ 
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  จากความหมายของการประเมินผลหลักสูตรที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การประเมินผลหลักสูตร  
คือ กระบวนการในการพิจารณาตัดสินคุณค่าของหลักสูตรว่าหลักสูตรนั้นๆ มีประสิทธิภาพแค่ไหน  
เมื่อน าไปใช้แล้วบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ให้เป็น 
ประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีดีกว่าต่อไป 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การค้นคว้าวิจัยในเรื่องการทุจริตมีจ านวนมากรวมถึง 
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการจัดการกับการฟอกเงิน กฎหมายฟอกเงินหรือองค์กรเกี่ยวกับ 
การฟอกเงิน อย่างไรก็ตามงานค้นคว้าหรือการศึกษาเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสกัดกั้นเงินสด  
ที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตโดยเฉพาะนั้นยังไม่เคยมีปรากฏแต่อย่างไร ทั้งนี้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ  
มีดังนี้ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย ค่านิยม  
เพ่ือการต่อต้านป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน พบว่า สาเหตุหนึ่งของปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน คือ  
การบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเกิดจากการที่ข้าราชการประจ า และ 
ข้าราชการการเมืองส่วนใหญ่  ยังขาดความรับผิดชอบและไม่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ได้อย่างทั่วถึง กล่าวคือไม่สามารถท าให้เป็นไปตามความหมายที่ว่า  
“การเมืองและการบริหารราชการเป็นกระบวนการการจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้กับ  
ทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม” เนื่องจากปัญหาที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ ตรวจสอบพบมากที่สุด คือ การทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบใหม่ เช่น การคอร์รัปชัน 
เชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงควรถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการสร้าง 
ค่านิยมแบบใหม่ให้กับประชาชน โดยการสร้างจิตส านึกของความเป็นไทย ค่านิยมเพ่ือการต่อต้านป้องกัน 
การทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมตรวจสอบบทบาทหน้าที่ของข้าราชการประจ า และข้าราชการการเมือง 
ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น รวมถึงต้องสามารถจูงใจให้คนดีมีคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคมเข้าสู่ระบบราชการและระบบการเมืองอันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ชาลินี ถนัดงาน (2541) ได้ศึกษา เร่ืองสัมฤทธิ์ผลในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการในกรณีร่ ารวยผิดปกติกับการน าเอากฎหมายปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ   
โดยเห็นว่ากรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พบว่า ข้าราชการหรือผู้ด ารง 
ต าแหน่งทางการเมืองรายใดมีพฤติกรรมร่ ารวยผิดปกติหรือประพฤติมิชอบ ได้น าเงินสดไปซุกซ่อนปกปิดเงิน  
หรือฟอกเงินผ่านสถาบันการเงิน บุคคลอ่ืนๆ พบว่าสามารถน ากลไกตามกฎหมายฟอกเงิน คือ การติดตาม 
เส้นทางการเคล่ือนไหวทางการเงินติดตามเงินสดมาเป็นของแผ่นดินได้ โดยการขอข้อมูล เส้นทางการเงิน 
จากส านักงานปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) และแจ้ งให้ ป.ป.ง. อายัดเงินหรือยึดเงินได้ระหว่าง 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท าการไต่สวนข้อเท็จจริงและก่อนการชี้มูล พบว่า 
กระบวนการจัดการการทุจริตในส่วนราชการน่าจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังต้อง 
ตรวจสอบว่า การท างานประสานกันระหว่าง ป.ป.ช. และ ป.ป.ง. มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีปัญหาอย่างไร  
และมีผลกระทบต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างไร  
 สุชาตา นนทวงค์ และ ภานุ ลวกุล (2543) ได้ศึกษา “ทัศนะและรูปแบบการคอร์รัปชัน 
ในส านักงานการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี” และเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขการคอร์รัปชันไว้  
4 มาตรการ คือ 1) ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดให้ได้รับโทษหนักขึ้น  
2) มาตรการสังคม ควรต่อต้านผู้กระท าการคอร์รัปชันไม่ให้มีสิทธิต่างๆ ในสังคม สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพ 
มาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  3) ให้มีระบบและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน มีการตรวจสอบบ่อยๆ ครั้ง  
4) ค่านิยมและวัฒนธรรมประเพณี ปลูกฝังจิตส านึกให้ทราบถึงผลเสียต่อตนเองชุมชนและประเทศชาติ   
ซึ่งเกิดจากการคอร์รัปชัน ยกเลิกระบบอุปถัมภ์ 
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 ปภาสิริ  ภาคอัตถ์  (2545) ได้ศึกษา เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
กรณีการด าเนินการกับธุรกรรมเงินสดตามกฎหมายไทย มาตรการที่ส าคัญ ได้แก่ มาตรการการรายงาน  
ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า โดยสถาบันการเงินและหน่วยงานอ่ืน เช่น  
ส านักงานที่ดิน ฯลฯ ตามกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและกฎหมายศุลกากร  
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการสกัดกั้นเงินสด ตามทฤษีสมคบคิด รวมถึงได้เสนอแนะแนว  
ทางแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้การสกัดกั้นเงินสดจากการกระท าความผิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การห้ามใช้ 
เงินสดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด การใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด การรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพ ฯลฯ  
เพ่ือให้ส านักงานปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ตรวจสอบธุรกรรม ติดตาม  เส้นทางการโอนเงินและ 
การฟอกเงินได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการฟอกเงิน  
ประกอบกับสถานการณ์ต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการใช้เทคโนโลยี และการส่งเงินข้ามแดน  
ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงควรจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือก าหนดมาตรการใหม่  ๆ ในการสกัดกั้น 
การฟอกเงิน หรือมีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งข้อเสนอใหม่หรือข้อค้นพบใหม่จะท าให้การสกัดกั้น เงินสด 
จากการกระท าผิดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสกัดก้ันเงินสดที่ได้มาจากการทุจริต 

เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง (2549) ได้ศึกษา เรื่องการพัฒนาเครือข่ายการท างานสายปฏิบัติงาน  
ระหว่างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับส านักงาน  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่ามีความจ าเป็นในระดับองค์กรและระดับบุคคลในการ  
สร้างเครือข่ายการท างานเพ่ือประสานกัน ได้เสนอแนะให้มีแผนการท างานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างเป็นระบบ 
และจัดตั้ง “ศูนย์ประสานระหว่างส านักงาน” โดยมี “คณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่าย” ท าหน้าที่ 
บริหารศูนย์ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ศึกษาในมุมมองเทคโนโลยีการบริหาร ไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาในทางปฏิบัติ 
และในทางกฎหมายในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 

ญาติพิชัย กลิ่นเจริญ (2549) ได้ศึกษา เรื่องสภาพบังคับทางกฎหมายของข้อตกลงความร่วมมือ 
ปฏิบัติงานขององค์กรอิสระกับหน่วยงานของรัฐ กรณีศึกษา ข้อตกลงระหว่างส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ 22  
กันยายน 2547 เพ่ือให้มีการบูรณาการระหว่างสองหน่วยงานท างานได้อย่างรวดเร็ว สามารถยึดทรัพย์  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการที่กระท าความผิดได้โดยเร็ว โดยใช้กฎหมายฟอกเงิน โดยไม่ต้องให้ 
การไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสร็จสิ้นก่อน จากการศึกษาพบว่า  ข้อตกลงบางข้อกระทบกับสิทธิ 
เสรีภาพของประชาชน และเกินกรอบอ านาจกฎหมาย ขัดกับหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐ และเห็นว่า  
ควรปรับปรุงกฎหมายขององค์กร เพ่ือให้ทั้งสององค์กรสามารถกระท าการดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม 
หลังจากได้มีการลงนามข้อตกลงแล้ว ยังต้องตรวจสอบกันต่อไปว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างไร  
และมีผลดีในทางปฏิบัติในการปราบปรามการทุจริตหรือไม่อย่างไร 
 ญาดา กาศยปนันทน์ (2554) ได้ศึกษา การก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบ 
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Persons  
หรือ PEPs) เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเป็นแนวทางใหม่เพ่ิมเติมกฎหมายเดิม  
เนื่องจากกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ก าหนดให้การรายงานทรัพย์สินและหนี้สิน 
จ ากัดเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและตามกฎหมายฟอกเงินให้มีการรายงาน  
ธุรกรรม โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทมาที่ส านักงานปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยก าหนดวงเงินเป็นส าคัญท าให้การสกัดกั้นหรือการติดตามเงินสดที่เกิดจากการฟอกเงินจากการทุจริต 
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เป็นไปได้ยาก เมื่อเงินที่ได้มาจากทุจริตถูกโอนไปยังบุคคลอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการหรือนักการเมือง หรือบุคคลอ่ืน 
ที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน และยังมีจ านวนเงินไม่สูงมากนักไม่เข้าข่ายการต้องรายงานธุรกรรม 
ตามกฎหมายฟอกเงิน แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการฟอกเงิน ซึ่ง PEPs ได้แก่ หัวหน้าพรรคการเมือง หรือ 
เครือญาติใกล้ชิดนักการเมือง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงและมีอ านาจหน้าที่ส าคัญที่นิติบัญญัติ  
ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการ ฯลฯ ผู้ศึกษาเสนอให้มีกฎหมายก าหนดให้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบอาชีพ 
บางประเภท ตรวจสอบ “กลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเมื่อท าธุรกรรม 
ทางการเงิน ซึ่งต่อมาส านักงานปราบปรามการฟอกเงินได้ออกประกาศเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพ 
ทางการเมืองตาม ข้อ 3 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556  
โดยการก าหนดกลุ่ม PEPs (มิใช่รายชื่อ) และขณะนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ มีการตรวจสอบกันว่ามาตรการดังกล่าว 
มีผลกระทบในทางปฏิบัติ มีผลดีกับการปราบปรามการทุจริตหรือการฟอกเงินอย่างไร 
 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2559) ได้ศึกษาวิจัย การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้าน 
การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเยาวชน ได้เสนอแนะแนวทางเพ่ือการต่อต้าน  
การทุจริตของประเทศไทยไว้ 4 ด้าน คือ 1) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตที่มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
2) การพัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลไก  
การลงโทษผู้กระท าผิดที่ เด็ดขาด และมีมาตรการในการคุ้มค รองผู้ที่ชี้มูลเบาะแสการทุจริต  
3) การเสริมสร้างพลังอ านาจทางสังคมในการตรวจสอบการทุจริต โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
และมีเครื่องมือในการต่อสู้กับการทุจริตทุกรูปแบบ และ 4) การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดยทุกภาคส่วน 
ต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างจิตส านึกที่ดีและมีคุณค่าเชิงบวก ร่วมกันลดความเสี่ยงของการทุจริต 
ของสังคม 
 Pitts (2007. อ้างถึงใน นุพิศ อัคพิน. 2553) การศึกษาครั้งนี้ได้พัฒนาหลักสูตรที่เน้นกิจกรรม 
โครงงาน ท าให้นักเรียนได้พัฒนาการท าความเข้าใจในเนื้อหาด้วยวิธีการศึกษาปัญหาอย่างแท้จริง  
การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาดึงดูดใจในการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลัก และการเรียนรู้ 
ที่มีการติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ จะท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากกว่าอย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ก าหนด 
โดยท าการศึกษาโครงงาน (ภาพยนตร์ ละคร เหตุการณ์) ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการท า 
กิจกรรมนี้ทุกวัน ภายใต้หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไป กลุ่มตัวอย่าง คือ  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ 
นักเรียน การสังเกตนักเรียนในชั้นเรียน และแบบส ารวจ  การเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับจากหลักสูตรนี้  
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ส่งเสริมการเรียนรู้และเกิดความกระตือรือร้น  
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่า บทละครไม่เพียงแต่ส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ท าให้ 
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นมีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติการรับรู้ในการท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับวิชาวิทยาศาสตร์และแหล่งอื่นด้วย 
 Goble (2009. อ้างถึงใน นุพิศ อัคพิน. 2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปการศึกษา 
และผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อการตัดสินใจหลักสูตรท้องถิ่น การสอนในชั้นเรียนและความพึงพอใจ  
ในอาชีพของครูในรัฐอิลลินอยส์ ( Illinois) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพ่ือศึกษาผลกระทบ 
ของกฎหมายการปฏิรูปการศึกษาของปี 2001 ที่มีผลต่อการจัดการศึกษาท้องถิ่น ได้แก่ 1) การคัดเลือก 
หลักสูตรท้องถิ่น 2) การเลือกวิธีการสอนที่สัมพันธ์กับการสอนในชีวิตประจ าวัน 3) ศักยภาพของหลักสูตร 
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และ 4) ความพึงพอใจในวิชาชีพของครูโรงเรียนเทศบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้กฎหมาย 
ปฏิรูปการศึกษากฎหมายนี้ได้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและมลรัฐและ 
หน่วยงานการศึกษาท้องถิ่น กฎหมายปฏิรูปการศึกษามีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาท้องถิ่นและเน้นการเรียนรู้ของบุคคลการศึกษานี้แนะน าว่ากฎหมายปฏิรูปการศึกษาส่งผลให้  
การเลือกเอาหลักสูตรของท้องถิ่นเข้ามาสอนในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งอาจท าได้โดยครูหรือการใช้กฎหมาย 
บังคับขึ้นอยู่กับการบริหารในท้องถิ่นหรือของโรงเรียนท้องถิ่นในอ าเภอ การศึกษานี้ยังแนะน าอีกว่า  
ความต้องการโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ  
การอ่าน ภายใต้กฎหมายปฏิรูปการศึกษา นอกจากนี้ยังพยายามที่จะสร้างหลักสูตรระดับท้องถิ่นและ 
ต้องถูกขับเคลื่อนโดยอาศัยกฎหมายปฏิรูปการศึกษา เพราะกฎหมายปฏิรูปการศึกษามีผลต่อการเลือก  
เอาหลักสูตรและรูปแบบการสอนของครูซึ่งถือว่ามีศักยภาพเพียงพอ 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) ซึ่งเป็นการผสมผสาน บูรณาการองค์ประกอบที่ส าคัญด้านการป้องกัน 
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือน าไปปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่ไม่ทนต่อการทุจริต  มุ่งเน้น 
กระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ  “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ 
กล่อมเกลาทางสังคม  สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  ปลูกฝังคุณธรรม ความพอเพียง มีวินัย  
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบดิจิทัล  
(Digital Thinking) ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักสูตรเป็นเครื่องมือปลูกฝัง “คนไทย ไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคน 
ให้มีจิตส านึกโดยสร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล ให้รู้จักผิดชอบชั่วดี อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า มองว่าการทุจริต 
เป็นเรื่องน่ารังเกียจ เป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคม 
ธรรมาภิบาล เสมือนเป็นการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่สังคม หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption  
Education) จะเป็นเครื่องมือที่สามารถน าไปพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตส านึกที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย ซึ่งในการจัดท าหลักสูตรนั้นต้องค านึงถึงสภาพปัญหาและ 
ความต้องการและเป้าหมายเป็นหลัก การจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  
จึงสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะท าให้เกิดผลดีในระยะยาวต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้ งนี้ เป็นการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2) จัดท า 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 3) จัดท าข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ใน  
สถานศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือจัดท ากรอบ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน าหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 ขั้นตอน 2 น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ โดยจัดท าคู่มือการใช้ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผล 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อจัดท ากรอบ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน า 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
 1.1 วิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  การศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตครั้งนี้ มุ่งเน้นศึกษา 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 9 ฉบับ โดยมีรายละเอียดตามการออกแบบการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ดังนี้ 
  1. แหล่งข้อมูล 
   1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   3) แผนการศึกษาชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   4) แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
  5) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –  
2564) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
  6) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
  7) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  8) นโยบายของผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงาน 
  9) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
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  2. เครื่องมือวิจัย 
   แบบสรุปเนื้อหาจากเอกสาร 
  3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  Analysis) 
 
 1.2 จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมประชุมกับ ส านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือหารือเกี่ยวกับกรอบการจัดท าหลักสูตร  ด้านการป้องกัน 
การทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เชิญผู้แทนจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จ านวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิชาการป้องกัน  
ประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group  
Discussion) ณ ห้องประชุมส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อ าเภอ  
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในการวางกรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้ 
และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti –  
Corruption Education) 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประชุมมาวิเคราะห์เนื้อหา  
(content analysis) เพ่ือใช้ในการจัดท ากรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
  2. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร ด้านการป้องกันการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ระหว่างวันที่ 17 – 20  
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเทวมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 คน (รายชื่อในภาคผนวก) เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus  
Group Discussion) เพ่ือด าเนินการจัดท าเนื้อหาหลักสูตรด้านการป้องกันการทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)  
โดยแบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร และส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และส านักงาน ป.ป.ช. 
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   กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบัน 
วิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  
กองบัญชาการศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ  
บุคลากรทางการศึกษา และส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ผู้แทน 
จากส านักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ช. 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าผลการประชุมปฏิบัติการมาวิเคราะห์ 
เพ่ือจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาสาระ 4 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
   ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช.  
(ครั้งที่ 2) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอุดมศึกษา หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ  
หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรโค้ช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
ส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะด าเนินการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัด 
การเรียนรู้โดยแยกเป็น 13 ระดับชั้นปี ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในแต่ละชั้นปีจะใช้เวลาเรียนทั้งปี จ านวน 40 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาหลัก  
4 หน่วยการเรียนรู้เหมือนกัน แต่ที่แตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
และการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแต่ละระดับชั้นมีรายละเอียดเนื้อหาที่ค่อนข้างมาก จึงยังไม่สามารถ 
จัดท าให้สมบูรณ์ ที่ประชุมยังไม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประชุมมาวิเคราะห์ ด าเนินการ 
จัดท ากรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละชั้นปีในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
ตามระดับความยากง่าย และเสนอแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยถึง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 13 ชั้น ให้แล้วเสร็จและน าเสนอคณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 
  4. คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ประชุม (ครั้งที่ 3) พิจารณากรอบหลักสูตรด้านการป้องกัน 
การทุจริต (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเห็นชอบหลักการการจัดท าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 
  5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดประชุมสนทนากลุ่ม (Fucus Group Discussion) คัดเลือกสื่อ 
การเรียนรู้  ระหว่างวันที่  11 – 14 กันยายน 2560  ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง แอร์พอร์ต  
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้นและการฝึกอบรมในแต่ละ  
กลุ่มเป้าหมาย เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 



สุรศักดิ์  อินศรีไกร

หน้า  46 

46 

 

   กลุ่มที่ 1 กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มอุดมศึกษา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ ส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่มท่ี 3 กลุ่มการศึกษาในส่วนทหารและต ารวจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจาก 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษา 
ทหารอากาศ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และส านักงาน ป.ป.ช. 
   กลุ่มที่ 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. 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน น าผลการประชุมคัดเลือกสื่อมาวิเคราะห์ 
เพ่ือน าสื่อไปใช้ประกอบในการจัดท าแผนการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น 
  6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมคณะท างาน จ านวน 70 คน  
เพ่ือจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต และแผนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1  
วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ได้หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม  
การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีองค์ประกอบของหลักสูตรตามมติของคณะท างานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
   1. หลักการและเหตุผล 
   2. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   3. ค าอธิบายรายวิชา 
   4. ผลการเรียนรู้ 
   5. โครงสร้างรายวิชา  
   6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
   7. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
   8. การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล  
    8.1 การประเมินการเรียนรู้  
    8.2 การประเมินผล 
   9. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต ไปใช้ใน  
สถานศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต และน าหลักสูตรดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มพัฒนาหลักสูตร 
และมาตรฐานการเรียนรู้ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สปร.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมและศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกัน 
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การทุจริต กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการ  
ได้เสนอแนะให้ปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และ  
เน้นการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษ า 
ขั้นพ้ืนฐานได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต 
   นอกจากนี้ผู้ รับผิดชอบการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รายวิชาเพ่ิมเติม  
การป้องกันการทุจริต ได้ให้ความรู้คณะท างานเกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และแบ่งกลุ่มวางแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 13 ชั้น (ปฐมวัย 
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) ชั้นละ 40 ชั่วโมง 
  7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชุมจัดท า แผนการเ รียนรู้ 
ตามรายวิชาเพ่ิมเติมแต่ละระดับชั้น ครั้งที่ 2 วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอวาน่า  
กรุงเทพมหานคร แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีองค์ประกอบดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก)  
   1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
   2. ระดับชั้น 
   3. เรื่อง 
   4. เวลา 
   5. ผลการเรียนรู้ 
   6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   7. สาระการเรียนรู้ 
    - ความรู้ 
    - ทักษะ/กระบวนการ (สมรรถนะที่เกิด) 
    - คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 
   8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    - ขั้นตอนการเรียนรู้/ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ 
    - สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
   9. การประเมินผลการเรียนรู้ 
    - วิธีการประเมิน 
    - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
    - เกณฑ์การตัดสิน 
   10. บันทึกหลังสอน 
   11. ภาคผนวก 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาหลักการและเหตุผลของหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา จุดมุ่งหมายของรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา กิจกรรม  
การเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล และน าผล  
การศึกษามาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตามองค์ประกอบที่ก าหนด และ 
ได้แผนการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 40 ชั่วโมง เพ่ือให้ 
ครูน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รายวิชาเพ่ิมเติม  
การป้องกันการทุจริต 
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  8. คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. ประชุม (ครั้งที่  4) เมื่อวันที่  28 ธันวาคม 2560  
โดยเห็นชอบหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และมอบหมายให้ ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ (สปร.) ฝ่ายเลขานุการ น าเสนอหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ทุกหลักสูตร ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยฝ่ายเลขานุการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  9. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารายวิชา 
เพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต และแผนการจัดการเรียนรู้มาประชุมบรรณาธิการกิจ เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เมื่อวันที่ 9 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร  
ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการของส านักงาน ป.ป.ช. โดยเชิญครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน 30 คน (รายชื่อในภาคผนวก) มาร่วมตรวจทานและปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชา 
เพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต กลุ่มการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ผู้เชี่ยวชาญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชิญมาทั้ง 30 คน ร่วมกัน 
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้ง  
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ 
  10. ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกัน 
การทุจริต พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียน 
สายน้ าทิพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียด 
การทดลองใช้หลักสูตรตามรายงานการใช้หลักสูตรของโรงเรียนในภาคผนวก) 
  11. น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต และแผนการจัด 
การเรียนรู้มาปรับปรุงตามข้อค้นพบที่ได้จากการน าไปทดลองใช้ 
   1) โรงเรียนสายน้ าทิพย์ เสนอว่าให้ปรับปรุง ดังนี้ 
    - ให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในกิจรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว) 
    - ชั้นปฐมวัยควรเปลี่ยนค าว่า “นักเรียน” เป็น “เด็ก” แทน  
    - ชั้นประถมศึกษาให้ปรับการวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  
   2) โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” เสนอว่าให้ปรับปรุง ดังนี้ 
    - ให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปจัดท าเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมหรือบูรณาการกับ 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
     วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม) 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
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    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้จัดการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิด 
     แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และพลเมือง 
     กับความรับผิดชอบต่อการทุจริตให้เน้นในเรื่องการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     และการน าไปใช้ในชีวิตจริง 
  12. ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ฝ่ายเลขานุการฯ น าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 5 หลักสูตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เสนอต่อ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 948 - 19/2561  
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร และ 
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ และเห็นชอบให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามนัยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 19 (11)  
และมาตรา 19 (13) 
   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาและมีมติเห็นชอบ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ทั้ง 5 หลักสูตร และแนวทางการน าไปใช้ และเห็นชอบให้น าเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรี ต่อไป 
   ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงนามในหนังสือถึง 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาน าเสนอหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาสั่งการ 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
  13. อบรมวิทยากรตัวคูณตามหลักสูตรโค้ช โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้จัดอบรม 9 ภูมิภาค จ านวน 1,617 คน ดังตารางที่ 3.2 
 

ตารางท่ี 3.1 การอบรมวิทยากรตัวคูณตามหลักสูตรโค้ช โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ครั้งที ่ รายละเอียด 
1 

(ภาค 4) 
สถานที่ : โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
วันที่ 1 วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 120 คน 
วันที่ 2 วันที่ 21 – 22 มกราคม 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 132 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองคาย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ รวม 12 จังหวัด 

2 
(ภาค 6) 

สถานที่ : โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
วันที่ 1 วันที่ 27 – 28 มกราคม 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 90 คน 
วันที่ 2 วันที่ 28 – 29 มกราคม 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 99 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร 
จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด 
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ตารางท่ี 3.1 การอบรมวิทยากรตัวคูณตามหลักสูตรโค้ช  โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ต่อ) 
 

ครั้งที ่ รายละเอียด 
3 

(ภาค 8) 
สถานที่ : โรงแรมดิโอวาเลย์ อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
วันที่ 1 วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 70 คน 
วันที่ 2 วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 77 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต รวม 7 จังหวัด 

4 
(ภาค 7) 

สถานที่ : โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
วันที่ 1 วันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 80 คน 
วันที่ 2 วันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 88 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร  
รวม 8 จังหวัด 

5 
(ภาค 1) 

สถานที่ : โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 1 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 100 คน 
วันที่ 2 วันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 110 คน 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี  
จังหวัดสมุทรปราการ รวม 10 จังหวัด 

6 
(ภาค 2) 

สถานที่ : โรงแรมเอเชียพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
วันที่ 1 วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 80 คน 
วันที่ 2 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 88 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา รวม 8 จังหวัด 

7 
(ภาค 5) 

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ 1 วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 80 คน 
วันที่ 2 วันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา 
จ านวน 88 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา 
จังหวัดล าพูน จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8 จังหวัด 
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ตารางท่ี 3.1 การอบรมวิทยากรตัวคูณตามหลักสูตรโค้ช  โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ต่อ) 
 

ครั้งที ่ รายละเอียด 
8 

(ภาค 3) 
สถานที่ : โรงแรมขวัญเรือน รีสอร์ท อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
วันที่ 1 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 80 คน 
วันที่ 2 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  
จ านวน 88 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ รวม 8 จังหวัด 

9 
(ภาค 9) 

สถานที่ : โรงแรมสยามออเรียลทัล อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันที่ 1 วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ครูปฐมวัย จ านวน 70 คน 
วันที่ 2 วันที่ 16 – 17 มีนาคม 2561 ครูประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  
จ านวน 77 คน 
ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดยะลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล  
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส รวม 7 จังหวัด 

 
 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรฯ การน าหลักสูตรไปใช้ และแผนการจัด 
การเรียนรู้แต่ละระดับชั้น รวมทั้งฝึกให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ 
 ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด  
การศึกษา จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรฯ การน าหลักสูตรไปใช้ และ 
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้  
แก่ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จ านวน 225 คน ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561  
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 
 14. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ในการประชุม ดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าหลักสูตรดังกล่าวไปพิจารณาปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้ 
ให้หน่วยงานที่ต้องน าหลักสูตรไปด าเนินการรับความเห็นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ.  
ส านั ก ง า นคณะกรรมกา ร พัฒนาการ เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  และฝ่ า ย เ ล ขานุ ก า ร 
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป โดยให้ประสานงานกับส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุ 
วัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
   ส าหรับภาระงบประมาณท่ีอาจจะเกิดข้ึนซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีรองรับไว้  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปด าเนินการในโอกาสแรกก่อน ส าหรับปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้จัดท า 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
  2. ให้กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน ก.พ .  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาน าหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร  
ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่บรรจุใหม่ รวมทั้งให้พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ของหลักสูตรโค้ชให้มีความชัดเจน โดยให้หมายความรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ หรือ 
ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษาด้วย ทั้งนี้  
เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 
หรือช่วยในการจัดการเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ  
เร่งด าเนินการและรายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการนโยบายและ  
พัฒนาการศึกษาทราบเป็นระยะๆ ด้วย 
  3. ให้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ต าราเรียน ครู อาจารย์  
รายละเอียดหลักสูตร เพ่ือน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) (หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทั้งนี้  
ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวให้มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
ความหมายและขอบเขตของการกระท าทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหาย 
ที่เกิดจากการทุจริต ความส าคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ  
การจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน ามติคณะรัฐมนตรีมาก าหนดนโยบาย 
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ในสถานศึกษา  
โดยจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม การป้องกันการทุจริต แผนการน า 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ 2 การน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไปใช้ในสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
จัดประชุมเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบลล่า บี จังหวัด 
นนทบุรี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์  
และผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา จ านวน  47 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
Analysis) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ดังนี้ 
 
 



สุรศักดิ์  อินศรีไกร

หน้า  53 

53 

 

 1. แผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 การจัดท าและประกาศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 การแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ทราบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
  1.4 การจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  1.5 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศกึษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 5 แนวทาง ดังนี้ 
    1) เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
    2) บูรณาการกับเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม (สาระหน้าที่พลเมือง สาระศาสนา จริยธรรม)  
    3) บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
    4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
  1.6 ให้มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  1.7 ให้มีการรายงานผลการด าเนินงานไปยังต้นสังกัด 
  1.8 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายงานผลการด าเนินงานไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 2. การพัฒนาบุคลากร ให้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 วิทยากรตัวคูณจาก 9 ภูมิภาค จ านวน 1,617 คน ที่ได้รับการอบรมจากส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
จ านวน 225 คน ที่ได้รับการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นวิทยากร 
แกนน าในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกโรงเรียนจ านวน 30,717 โรงเรียน  
ใน 225 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.2 ครูที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรตัวคูณ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน จ านวน  
30,717 โรงเรียน 
 3. การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประกอบด้วย การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน  
และการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  3.1 การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน  
    1) ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
เป็นรายบุคคล สรุปเป็นรายชั้น และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 



สุรศักดิ์  อินศรีไกร

หน้า  54 

54 

 

    2) ผู้บริหารสถานศึกษา จัดท าสรุปผลการประเมินนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน  
และรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปผลการประเมินนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และ 
รายงานต่อส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
    4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะจัดท าเครื่องมือวัดผลและ 
ประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย เมื่อโรงเรียนจัดการเรียนรู้ครบ 1 ปี  
การศึกษา 
    5) สถานศึกษาน าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตามหน่วย 
การเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น ไปวัดผลและประเมินผล
นักเรียนในสถานศึกษา และสรุปผลการวัดผลและประเมินผลรายงานตามล าดับ 
  3.2 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา เมื่อโรงเรียนใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครบ 1 ปีการศึกษา 
    2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าไปประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสรุปผลการประเมินรายงานต่อส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประเมินหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป 
    4) การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จะประเมินเมื่อใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาครบ 1 ปีการศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการน าหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ที่จากการประชุมมาจัดท าเป็น 
นโยบายเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. แผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
มาจัดท าเป็นประกาศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าประกาศการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือทราบ 
  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านการทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 
  1.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  1.6 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งต่อ 
สถานศึกษาให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 



สุรศักดิ์  อินศรีไกร

หน้า  55 

55 

 

  1.7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แจ้งส านักผู้ตรวจราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือทราบ 
  1.8 สถานศึกษาน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยปฏิบัติได้  
5 แนวทาง ดังนี้ 
   1) เปิดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม 
   2) บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
   3) บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ  
   4) จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
   ส่วนการก าหนดชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  
สถานศึกษาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมีเวลาเรียนทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 
  1.9 ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา (เม่ือโรงเรียนใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครบ 1 ปีการศึกษา) 
  1.10 ผู้บริหารสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ต้นสังกัด 
  1.11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดและรายงานต่อ 
ส านักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
  1.12 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานทุกส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และรายงานต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.13 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รายงานผลการด าเนินงานไปยัง 
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
  1.14 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา และ 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 โดยเชิญ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ จ านวน 40 คน ประชุม ณ โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดย 
คู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
    1) ความเป็นมาของการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    2) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    3) เป้าหมายของการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    4) เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    5) แนวทางการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  
    6) สาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
    7) การก ากับ ติดตาม วัดผลและประเมินผล  
    8) คุณภาพผู้เรียน  
    9) อภิธานศัพท์ 
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 2. การพัฒนาบุคลากร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดอบรมวิทยากร  
ตัวคูณจาก 9 ภูมิภาค จ านวน 1,617 คน 
  2.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดอบรมศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ 
โรงเรียนสุจริต) จ านวน 225 คน 
  2.3 วิทยากรตัวคูณ และ ศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) อบรมผู้บริหาร 
สถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในสังกัดรวม 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 30,717 โรงเรียน  
  2.4 ครูที่ได้รับการอบรมจากวิทยากรตัวคูณ ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิ ดชอบโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน 
สุจริต) น าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจ านวน  
30,717 โรงเรียน 
 3. การวัดผลและประเมินผล 
  3.1 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  
   1) ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
เป็นรายบุคคล สรุปเป็นรายชั้น และรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
   2) ผู้บริหารสถานศึกษา จัดท าสรุปผลการประเมินนักเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน  
และรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สรุปผลการประเมินนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และ 
รายงานต่อส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
   หมายเหตุ : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือวัดผลและ 
ประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย (จะด าเนินการเมื่อครูสอนครบ 1 ปีการศึกษา) 
   4) สถานศึกษาน าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตามหน่วย 
การเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้น ไปวัดผลและประเมินผล 
นักเรียนในสถานศึกษา และสรุปผลการวัดผลและประเมินผลรายงานตามล าดับ 
  3.2 การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา 
   2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือน าไปประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสรุปผลการประเมินรายงานต่อส านักพัฒนา  
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป 
   หมายเหตุ : การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จะประเมินหลังจากใช้ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาครบ 1 ปีการศึกษา 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมวิธีกำรด ำเนินกำรวิจัยที่ก ำหนด เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
กำรวิจัยทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
 
1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) 
ตารางท่ี 4.1 กำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต   
 

นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
   (พ.ศ. 2560 – 2579) 

   - กรอบวิสัยทัศนป์ระเทศ
ไทย มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำ
แล้วตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ด ำเนินกำรทั้งหมด 
6 ยุทธศำสตร์ โดยใน
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำน 
กำรปรับสมดลุและพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ กลำ่วถึงเรื่อง 
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ 

- จำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) บุคลำกรภำครัฐ 
มีจิตส ำนึกและ คำ่นิยม 
ให้ทุกภำคส่วนตื่นตัวและ
ละอำยต่อกำรทุจรติและ
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560 – 2564) 

   - กล่ำวถึงยุทธศำสตร์ที่ 6 
เรื่อง กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ กำรป้องกัน 
กำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบและธรรมำภบิำล 
ในสังคมไทย  

- แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) หน่วยงำนภำครัฐ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
มีกำรบรหิำรจดักำรที่ดี 
อ ำนวยควำมสะดวก 
ด้วยควำมรวดเร็วและ 
เป็นธรรม ลดปญัหำ 
กำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในทุกภำคส่วน 
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ตารางท่ี 4.1 กำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ต่อ) 
 

นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

3. แผนกำรศึกษำชำติ  
    ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ.2560 – 2579) 

   - ในยุทธศำสตร์ที่ 6 
มุ่งเน้นให้เกิดระบบ /
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร 
ศึกษำส่วนที่มีประสิทธิภำพ 
ส่งเสริมกำรมีร่วมจำก 
ทุกภำคส่วนของสังคม
และพัฒนำระบบกำรเงิน
เพื่อกำรศึกษำ ให้รัฐ
สำมำรถใช้ทรัพยำกร 
ในกำรก ำหนดทิศทำง 
กำรผลิตและพัฒนำผู้เรียน 
และก ำลังคนของประเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้บริกำร 
กำรศึกษำท่ีมีคณุภำพ 
มำตรฐำนแกผู่้เรียน 
อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 

- หน่วยงำนภำครัฐมรีะบบ/ 
รูปแบบกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
- ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงโปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได ้
- รัฐใช้ทรัพยำกรในกำร
ก ำหนดทิศทำง กำรผลิต
และพัฒนำ ผู้เรียนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4. แผนแม่บทบูรณำกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579)  

   - ก ำหนดยุทธศำสตร์หลัก 
3 ยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปลูกฝังกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 
สร้ำงวัฒนธรรมต้ำนทุจริต
ด้วยหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้น
กำรสร้ำงวัฒนธรรม
ต่อต้ำนกำรทุจริต และ
ปลูกฝังวิธีคิดตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงทุกช่วงวัย 
(2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
มุ่งเน้นกำรก ำหนดกลไก
ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต
ที่มีประสิทธิภำพ 

- ประชำชนร่วมมือต่อต้ำน
กำรทุจริตทั้งปลูกฝัง 
ป้องกัน และปรำบปรำม 
และน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
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ตารางท่ี 4.1 กำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ต่อ) 
 

นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

4. แผนแม่บทบูรณำกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ  ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560 – 2579)  
(ต่อ) 

    (3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบท่ีเป็น
สำกล มุ่งเน้นกำรปรับปรุง 
พัฒนำกลไก และ
กระบวนกำรต่ำง ๆ ของ
กำรปรำบปรำมกำรทุจรติ
ทั้งระบบให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
มีประสิทธิภำพ และเป็น 
ที่ยอมรับในระดับสำกล 

 

5. ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 
2564) ของส ำนักงำน 
ป.ป.ช. 

   - ได้ก ำหนดวสิัยทัศน์ คือ 
“ประเทศไทยใสสะอำด 
ไทยท้ังชำติต้ำนทุจรติ 
(Zero Tolerance & 
Clean Thailand)”  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ถือเป็น
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคญั 
กล่ำวถึงเรื่องสรำ้งสังคม 
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
เป็นยุทธศำสตร์ที่มุ่งเน้น
กระบวนกำรปรับสภำพ
ทำงสังคมให้เกิดภำวะ  
“ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 

- สังคมไทยมีควำมรูส้ึก 
และมีพฤติกรรมท่ีไม่ทน
ต่อกำรทุจรติ 

6. แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

   - ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์
และวำงเป้ำหมำย โดยมี
ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง คือ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กล่ำวถึง
กำรพัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดและประเมินผล 
ที่มุ่งหวังให้คนไทย 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีภูมิคุม้กันต่อ 
กำรเปลีย่นแปลงและ 
กำรพัฒนำประเทศ 
ในอนำคต  

- พัฒนำหลักสูตร 
กระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน กำรวดัผล
ประเมินผล เพื่อให้คณุภำพ
กำรศึกษำของไทยดีขึ้น  
- คนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มภีูมิคุ้มกันต่อ
กำรเปลีย่นแปลงและ 
กำรพัฒนำประเทศ 
ในอนำคต 
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นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

6. แผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) (ต่อ) 

   และยุทธศำสตร์ที่ 6  
ว่ำด้วยกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรทั้งด้ำน
งบประมำณและบุคลำกร
ได้อย่ำงคุ้มคำ่ ไมเ่กิด 
กำรสญูเปลำ่ และ 
มีควำมคล่องตัว 

- ระบบบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยกำรมีส่วนร่วม 
จำกทุกภำคส่วน 

7. แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำม 
กำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

   - ก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์
หลัก 3 ยุทธศำสตร์ คือ 
(1) ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ป้องกันและสรำ้งสังคม 
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
(2) ยุทธศำสตร์ที่ 2 
พัฒนำระบบงำนและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อ 
กำรป้องกันกำรทุจริต 
เชิงรุก 
(3) ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนกำรกำร
ปรำบปรำมกำรทุจริต 

- สังคมมีพฤติกรรม 
ร่วมต้ำนกำรทุจรติ 
- พัฒนำหลกัสูตรบทเรียน 
กำรเรยีนกำรสอน 
นวัตกรรมกลไกป้องกัน
กำรทุจริตในทุกระดับ 

8. นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูงสุดของ
หน่วยงำน 

   นโยบำยรัฐบำล พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
- ด้ำนที่ 10 กล่ำวถึง 
กำรส่งเสริมกำรบรหิำร
รำชกำรแผ่นดินที่ม ี
ธรรมำภิบำลและ 
กำรป้องกันปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบในภำครัฐ โดยมี
นโยบำยใช้มำตรกำร 

- น ำกฎหมำยมำบังคับใช้ 
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรปลูกฝังค่ำนิยม 
คุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส ำนึกของข้ำรำชกำร  
เพื่อปรำบปรำมกำรทุจริต
คอร์รัปชัน ประพฤติมิชอบ 
และผลประโยชน์ทับซ้อน 
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นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

8. นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูงสุดของ
หน่วยงำน (ต่อ) 

   ทำงกฎหมำย กำรปลูกฝัง
ค่ำนิยม คณุธรรม จริยธรรม
และจิตส ำนึกในกำรรักษำ
ศักดิ์ศรีของควำมเป็น
ข้ำรำชกำรควบคู่กับ 
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ที่มีประสิทธิภำพ และ
กำรปรับปรุงกฎหมำย
เพื่อให้ครอบคลุม 
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตประพฤตมิิชอบ 
และกำรมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภำครัฐทุกระดับ
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
โดยนำยแพทย์ธรีะเกยีรต ิ
เจริญเศรษฐศลิป ์
- นโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต โดยประกำศ
ว่ำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
ในยุคนี้จะเน้นเรื่อง 
ควำมโปร่งใส และ Anti – 
Corruption และต้องกำร 
สร้ำงเด็กให้โตขึ้นมำ
เกลียดกำรโกง 
นอกจำกน้ี จุดเน้นเชิง
นโยบำย จุดเน้นที่ 6  

 

    กล่ำวถึงกำรพัฒนำระบบ
และกำรบริหำรจัดกำร 
ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำด้ำนกำรปรำบปรำม
กำรทุจริตในแผน 
กำรขับเคลื่อนจุดเน้น 
เชิงนโยบำย 
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ตารางท่ี 4.1 กำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต (ต่อ) 
 

นโยบายและ 
แผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

ระดับ 
เน้ือหา เป้าหมาย ชาติ กระทรวง กรม 

9. โครงกำรเสริมสร้ำง 
    คุณธรรม จริยธรรม 
    และธรรมำภิบำล 
    ในสถำนศึกษำ “ป้องกัน 
    กำรทุจริต” (โครงกำร 
    โรงเรียนสุจริต) 

   - ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ขับเคลื่อนงำนด้ำน 
กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ผ่ำนโครงกำร
เสรมิสร้ำงคุณธรรม
จรยิธรรม และธรรมำภบิำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกัน
กำรทุจริต” (โครงกำร
โรงเรียนสุจริต)  
ให้ควำมส ำคญักับ 
กำรปลูกฝังจิตส ำนึก 
คุณธรรม จรยิธรรม โดย
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ 
“สร้ำงสังคมทีไ่ม่ทนต่อ
กำรทุจริต” พร้อมท้ัง
ปลูกฝัง ควำมมีวินยั 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่ำง
พอเพียง และมีจิต
สำธำรณะ ให้เด็กและ
เยำวชนไดเ้ติบใหญ ่
เป็นพลเมืองที่มีคณุภำพ 

- น ำโครงกำรเสรมิสรำ้ง
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
“ป้องกันกำรทุจริต” 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
เป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้
นักเรียนเกดิพฤติกรรม 
“ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต  
อยู่อย่ำงพอเพียง และ 
มีจิตสำธำรณะ เพื่อให้
เติบโตอย่ำงมีคณุภำพ 

รวม 5 2 2   
 
 จำกตำรำงที่ 4.1 กำรวิเครำะห์นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตดังกล่ำว  
สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีนโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตที่ประกำศใช้ในระดับชำติ 
มำกที่สุด จ ำนวน 5 ฉบับ ระดับกระทรวง จ ำนวน 2 ฉบับ และระดับกรม จ ำนวน 2 ฉบับ ตำมล ำดับ  
 เมื่อวิเครำะห์เนื้อหำของนโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในแต่ละระดับ  
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 1. นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับชำติซึ่งทุกภำคส่วนโดยเฉพำะรัฐ  
เป็นต้นแบบในกำรบริหำรแบบธรรมำภิบำล ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือสร้ำงสังคม 
ที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 2. นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับกระทรวงโดยมีระบบ  
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน มุ่ งเน้นกำรพัฒนำหลักสูตร  
บทเรียน กำรเรียนกำรสอน และกำรใช้กฎหมำยปลูกฝังค่ำนิยมให้ข้ำรำชกำร 
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 3. นโยบำยและแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระดับกรม กำรปลูกฝังค่ำนิยม  
หรือกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ด ำเนินงำนโดยใช้โครงกำรเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม  
“ไม่ทนต่อกำรทุจริต” ปลูกฝังคุณธรรมเกี่ยวกับมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และมีจิตสำธำรณะ 
 ดังนั้น กระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในฐำนะหน่วยงำน 
ที่ดูแลเยำวชนส่วนใหญ่ของชำติ มีหน้ำที่ช่วยปลูกฝังและป้องกันกำรทุจริตในสังคม อันเป็นกำรปรับเปลี่ยน 
สภำพสังคมให้เกิดภำวะที่ “ไม่ทนต่อกำรทุจริต” จึงควรพัฒนำหน่วยงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ภำยในสังกัดให้มีจิตส ำนึกและมีกระบวนกำรท ำงำนตำมหลักธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ควรจัดท ำและพัฒนำ 
หลักสูตรป้องกันกำรทุจริตภำยใต้กำรด ำเนินงำนโครงกำรที่เป็นกำรร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอก  
(ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ที่มีเป้ำหมำยในกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) ที่มีเนื้อหำ 
ครอบคลุมกำรพัฒนำเยำวชนในทุกช่วงวัย และสำมำรถขยำยผลกำรป้องกัน และต่อต้ำนกำรทุจริตสู่สังคม 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีเป้ำหมำยสูงสุดเพื่อกำรสร้ำงสภำวะสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 
2. ผลการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 2) 
 ผลกำรจัดท ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
แบ่งเนื้อหำออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 2.1) หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม “กำรป้องกัน 
กำรทุจริต” และ 2.2) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ รำยวิชำเพ่ิมเติม “กำรป้องกัน 
กำรทุจริต” โดยมีรำยละเอียดเนื้อหำในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 2.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จัดท ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti – Corruption) รำยวิชำเพ่ิมเติม  
“กำรป้องกันกำรทุจริต” มีรำยละเอียดดังนี้ 
  1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 
   เพ่ือให้นักเรียน 
   1.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   12 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
   1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
   1.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   1.5 สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   1.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
   1.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
   1.8 ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   1.9 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 
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  2. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
   ศึกษำเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต รู้หน้ำที่ของพลเมืองและ 
รับผิดชอบต่อสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
   โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ จ ำแนก แยกแยะ กำรฝึกปฏิบัติจริง กำรท ำโครงงำน  
กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) กำรอภิปรำย กำรสืบสอบ กำรแก้ปัญหำ ทักษะกำรอ่ำนและ 
กำรเขียน เพ่ือให้มีควำมตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและกำรป้องกันกำรทุจริต 
  3. ผลกำรเรียนรู้ 
   3.1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
   3.2 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
   3.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
   3.4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   3.5 สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   3.6 ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
   3.7 ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
   3.8 ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   3.9 ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 
  รวมทั้งหมด 9 ผลกำรเรียนรู้ 
  4. โครงสร้ำงรำยวิชำ 
   รำยละเอียดโครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ แต่ละชั้นแสดงในตำรำงที่ 4.2  
ถึง ตำรำงที่ 4.14 ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 4.2 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1. ควำมหมำยของของใชส้่วนตนและของใช้สว่นรวม 
2. กำรจ ำแนกของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม  
3. กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม 
    3.1 ของเล่น 
    3.2 กำรรับประทำนอำหำร 
    3.3 กำรเข้ำแถว 
    3.4 กำรเก็บของใช้ส่วนตน 
    3.5 กำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
    3.6 กำรแบ่งปัน 
    3.7 กำรแต่งกำย 
    3.8 กำรแปรงฟันและกำรใช้น้ ำอย่ำงถูกวิธี 
    3.9 กำรใช้ห้องน้ ำอย่ำงถูกวิธี 
4. ควำมหมำยของระบบคิดฐำนสอง และระบบคิดฐำนสิบ 
5. กำรแยกแยะของระบบคิดฐำนสอง และระบบคิดฐำนสิบ 
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2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมหมำยของควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อ 
   กำรทุจริต 
2. กำรเก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ  
3. ควำมละอำยและไม่แย่งหรือขโมยอำหำรเพ่ือน 
4. ควำมละอำยและไม่แซงคิวผู้อื่น 
5. กำรใช้ของใช้ส่วนตนอย่ำงถูกวิธี 
6. ควำมละอำยและไม่แย่งหรือขโมยของใช้ผู้อ่ืน 
7. ควำมรับผิดชอบต่อกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำย 
8. กำรไม่ลอกหรือไม่น ำผลงำนของคนอ่ืนมำเป็นของตนเอง 
9. ควำมหมำยของกำรแบ่งปัน 
10. พฤติกรรมกำรแบ่งปันและปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำย 
     และไม่ทนต่อกำรทุจริต 
11. กำรแต่งกำยด้วยตนเองและกำรไม่น ำเอำเครื่องแต่งกำย 
      ของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง 
12. ควำมหมำยของกิจวัตรประจ ำวัน 
13. ข้อดี และข้อเสียของกำรปฏิบัติและไม่ปฏิบัติกิจวัตร 
      ประจ ำวัน 

12 
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ตารางท่ี 4.2 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ระดับปฐมวัย (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. Sufficient : ควำมหมำยของควำมพอเพียง 
2. Transparent : ควำมหมำยของควำมโปร่งใส 
3. Realise/Knowledge : ควำมหมำยของควำมตื่นรู้ 
    และควำมรู้ 
4. Onward : ควำมหมำยของมุ่งไปข้ำงหน้ำ 
5. Generosity : ควำมหมำยของควำมเอ้ืออำทร 
6. ควำมหมำยของกำรต้ำนทุจริต 
7. กำรรับประทำนอำหำรที่สอดคล้องกับ STRONG 
8. กำรช่วยเหลือเพ่ือนที่สอดคล้องกับ STRONG 
9. กำรใช้กระดำษที่สอดคล้องกับ STRONG 

9 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

1. ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง (กำรแปรงฟัน, กำรแต่งกำย, 
    กำรรับประทำนอำหำร) 
2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (กำรเก็บขยะ, ท ำควำมสะอำด 
    ในห้องเรียน) 

5 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ 1. กำรจัดประสบกำรณ์แต่ละกิจกรรมจะใช้เวลำประมำณ 20 นำที 
 2. จ ำนวนเวลำที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
  ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 4.3 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่1 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม (ภำยในบ้ำน,  
    ภำยในห้องเรียน) 
    1.1 ควำมหมำยของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม  
    1.2 กำรจ ำแนกของใช้ส่วนตนและของใช้ส่วนรวม  
2. สถำนที่ส่วนตนและส่วนรวม (ภำยในบ้ำน, ภำยใน 
    ห้องเรียน) 
    2.1 ควำมหมำยของสถำนที่ส่วนตนและสถำนที่ส่วนรวม 
    2.2 กำรจ ำแนกสถำนที่ส่วนตนและสถำนที่ส่วนรวม 
3. ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม (ภำยในบ้ำน,  
    ภำยในห้องเรียน) 
    3.1 ควำมหมำยของผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวม 
    3.2 กำรจ ำแนกขอผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ควำมหมำยของระบบคิดฐำนสองและพฤติกรรม 
    แบบระบบคิดฐำนสอง 
5. สถำนกำรณ์ใกล้ตัว ภำยในบ้ำนและห้องเรียนที่สื่อถึง 
    ระบบคิดฐำนสอง 
6. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมแบบระบบคิดฐำนสอง 
7. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบคิดฐำนสอง 
8. กำรประยุกต์ใช้ระบบคิดฐำนสองในชีวิตประจ ำวัน  
    (ภำยในบ้ำนและครอบครัว) 
9. ควำมหมำยของระบบคิดฐำนสิบและพฤติกรรม 
    ของระบบคิดฐำนสิบ (ครอบครัว,ห้องเรียน)  
10. สถำนกำรณ์ใกล้ตัว ภำยในบ้ำนและครอบครัวที่สื่อถึง 
      ระบบคิดฐำนสิบ 
11. ยกตัวอย่ำงพฤติกรรมแบบระบบคิดฐำนสิบ 
12. แยกแยะพฤติกรรมที่แสดงออกแบบระบบคิดฐำนสิบ 
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2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมหมำยควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
2. กิจกรรมภำยในห้องเรียน 
    2.1 กำรเข้ำแถว 
    2.2 กำรท ำเวร 
    2.3 กำรเลือกหัวหน้ำห้อง 

๖ 
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ตารางท่ี 4.3 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่1 (ต่อ)0 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

  3. กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดควำมละอำยและควำมไม่ทน 
    ต่อกำรทุจริต ผลดี / ผลเสยี 
4. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและ 
    ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. ควำมหมำยของ STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต  
2. กิจกรรมในห้องเรียนที่ยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียง 
    ต้ำนทุจริต 
    2.1 กำรเลือกตั้งหัวหน้ำห้อง 
    2.2 กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
    2.3 กำรวำงรองเท้ำ 
    2.4 กำรประดิษฐ์สิ่งของจำกเศษวัสดุ 

๘ 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

1. ควำมหมำยของควำมรับผิดชอบ 
2. ยกตัวอย่ำงควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3. ควำมรับผิดที่เกี่ยวกับชีวิตประจ ำวัน 
    3.1 ภำยในบ้ำน 
        - กำรท ำควำมสะอำดบ้ำน 
        - กำรล้ำงจำน 
        - กำรพับผ้ำ 
    3.2 ภำยในห้องเรียน 
        - กำรวำงรองเท้ำ 
        - กำรท ำควำมสะอำดห้องเรียน 
        - กำรใช้ของส่วนรวมในห้องเรียน 
4. ควำมเป็นพลเมือง 
    4.1 กำรอยู่ร่วมกันในห้องเรียน 
    4.2 ข้อตกลงในห้องเรียน 

10 

 รวม 40 
 

หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.4 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่2  
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม 
    1.1 กำรคิดแยกแยะของใช้ส่วนตนภำยในโรงเรียน 
          และของใช้ส่วนรวมภำยในโรงเรียน 
    1.2 กำรใช้สถำนที่ส่วนรวมในโรงเรียนเพื่อประโยชน์ 
          สว่นตนและเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
2. กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์
    ส่วนรวมในโรงเรียน 
3. ระบบคิดฐำนสอง 
    3.1 พฤติกรรมระบบคิดฐำนสองในระดับโรงเรียน 
    3.2 กำรประยุกต์ใช้ระบบคิดฐำนสองในระดับโรงเรียน 
4. พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบในระดับโรงเรียน 
5. ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับ 
    โรงเรียน 

16 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต เกี่ยวกับ 
    1.1 กำรท ำกำรบ้ำน  
    1.2 กำรท ำเวร 
    1.3 กำรสอบ 
    1.4 กิจกรรมนักเรียน (กำรปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียน) 
2. กิจกรรมที่ปฏิบัติในโรงเรียนและส่งผลให้เกิดควำมละอำย 
    และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
3. ผลดีของกำรปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและควำมไม่ทน  
    ต่อกำรทุจริต 
4. ผลเสียของกำรปฏิบัติตนไม่เป็นผู้ละอำยและควำมไม่ทน 
    ต่อกำรทุจริต 
5. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นผูม้ีควำมละอำยและควำมไม่ทน 
    ต่อกำรทุจริต (ระดับโรงเรียน) 

6 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. กำรใช้น้ ำ  
2. กำรใช้ไฟฟ้ำ 
3. ขยะ 
4. กำรเลือกตั้งประธำนนักเรียน 
5. กำรรับประทำนอำหำร 

8 
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ตารางท่ี 4.4 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่2 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. ควำมหมำยของสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง 
2. ยกตัวอย่ำงสิทธิและหน้ำที่ของพลเมือง 
3. กำรจ ำแนกสิทธิและหน้ำที่ในโรงเรียน 
4. สิทธิและหน้ำที่ของตนเองในโรงเรียน 
    4.1 สิทธิที่ได้รับในโรงเรียน (หนังสือ, อำหำร / นม, 
อุปกรณ์ ฯลฯ) 
    4.2 หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน 
5. ควำมเป็นพลเมืองในโรงเรียน 
    5.1 กำรปฏิบัติตนตำมกฎ ระเบียบ กติกำของโรงเรียน 
    5.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในโรงเรียน 

10 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.5 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม 
    1.1 กำรปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 
          สว่นรวมในหมู่บ้ำน 
    1.2 กำรใช้สถำนที่ส่วนรวมในหมู่บ้ำน เพ่ือประโยชน์ 
          สว่นตนและเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
2. กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวมในหมู่บ้ำน 
3. กำรปฏิบัติตนในกำรใช้ของส่วนรวมในระดับหมู่บ้ำน 
4. ระบบคิดฐำนสอง 
    4.1 พฤติกรรมระบบคิดฐำนสองในระดับหมู่บ้ำน 
    4.2 กำรประยุกต์ใช้ระบบคิดฐำนสองในระดับหมู่บ้ำน 
5. ระบบคิดฐำนสิบ 
    5.1 พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบในระดับหมู่บ้ำน 
    5.2 ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับ 
          หมู่บ้ำน 
6. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม 
    6.1 ควำมหมำยของกำรขัดกันหรือขัดแย้งในห้องเรียน  
          โรงเรียน 
    6.2 แยกแยะระหว่ำงกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
          สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวม 
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2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตระดับหมู่บ้ำน  
    เกี่ยวกับ 
    1.1 กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
    1.2 กำรปฏิบัติตนตำมข้อตกลงของหมู่บ้ำน 
2. กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดควำมละอำยและ 
    ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตระดับหมู่บ้ำน 
3. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทนต่อ 
    กำรทุจริต (ระดับหมู่บ้ำน) 

6 
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ตารางท่ี 4.5 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่3 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริตระดับหมู่บ้ำน เกี่ยวกับ 
  - ขยะในหมู่บ้ำน 
  - กำรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้ำน 
  - กำรท ำควำมสะอำดหมู่บ้ำน 
  - กำรใช้ถนนในหมู่บ้ำน 

8 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

1. เรื่อง กำรเคำรพสิทธิหน้ำที่ต่อตนเองและผู้อื่นในหมู่บ้ำน 
2. สิทธิที่ได้รับในหมู่บ้ำน 
    2.1 ทำงสำธำรณะ 
    2.2 พื้นที่สำธำรณะ 
    2.3 ประชำสัมพันธ์หมู่บ้ำน 
    2.4 ไฟสำธำรณะหมู่บ้ำน 
3. หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติต่อหมู่บ้ำน 
    3.1 กำรร่วมกิจกรรมหมู่บ้ำน 
    3.2 ให้ควำมช่วยเหลือ 
    3.3 จิตสำธำรณะ 
    3.4 ดูแลรักษำสำธำรณะสมบัติของหมู่บ้ำน 
4. ควำมเป็นพลเมือง 
    4.1 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง  
          วัฒนธรรมในหมู่บ้ำน 
    4.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหมู่บ้ำน 

10 

 รวม 40  
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.6 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่4 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. วิเครำะห์แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวมในชมุชน 
2. กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์
    ส่วนรวมในชุมชน 
3. ข้อดีและข้อเสียของผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน ์
    ส่วนรวมในระดับชุมชน (ใช้กฎหมำยเทศบำล / อบต. /  
    ป่ำไม ้/ที่สำธำรณะ) 
4. กำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก 
    ผลประโยชน์สว่นรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง 
    ในระดับชุมชน 
5. พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ ในระดับชุมชน 
6. ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผลในระดับชุมชน 
7. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 

7.1  ควำมหมำยของจริยธรรม  
7.2  ควำมหมำยของกำรทุจริต 

    7.3 ตัวอย่ำง ของจริยธรรมและกำรทุจริต 
8. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม 
    8.1 ผลกระทบจำกกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำน 
    8.2 วิธีกำรแก้ไขกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในหมู่บ้ำน 
9. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    9.1 ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 
    9.2 ยกตัวอย่ำงของผลประโยชน์ทับซ้อน 

16 

2. ควำมละอำยและควำม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในชุมชน 
    1.1 กำรทิ้งขยะไม่เป็นที่ในชุมชน 
    1.2 กำรละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับกำรใช้สถำนที่ในชุมชน 
2. กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดควำมละอำยและ 
    ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในชุมชน 
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ตารางท่ี 4.6 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่4 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. กำรทิ้งขยะในชุมชนที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
3. อำชีพในชุมชนที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
4. กำรใช้พื้นที่สำธำรณะในชุมชนที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
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4. พลเมืองกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. กำรเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่นในชุมชน 
2. สิทธิที่ได้รับในชุมชน 
    2.1 ทำงสำธำรณะ 
    2.2 พื้นที่สำธำรณะ 
    2.3 ประชำสัมพันธ์ชุมชน 
    2.4 ไฟสำธำรณะชุมชน 
3. หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติต่อชุมชน 
    3.1 กำรร่วมกิจกรรมของชุมชน 
    3.2 กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
    3.3 จิตสำธำรณะ 
    3.4 กำรดูแลรักษำสำธำรณะสมบัติของชุมชน 
4. ควำมเป็นพลเมือง 
    4.1 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง
วัฒนธรรมในชุมชน 
    4.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในชุมชน 
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 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.7 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่5 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม 
    1.1 วิเครำะห์ วิจำรณ์ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
          และผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับสังคม 
    1.2 กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก 
          ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง 
          ในระดับสังคม 
    1.3 พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบ ที่เกิดขึ้นในระดับสังคม 
    1.4 ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผล 
          ในระดับสังคม 
    1.5 กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม 
    1.6 ข้อดี ข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับสังคม 
2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
    2.1 รูปแบบของกำรทุจริต 
    2.2 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
3. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม 
    3.1 ผลกระทบของกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม 
    3.2 วิธีกำรแก้ไขกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคม 
4. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.1 สำเหตุกำรเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อนภำยใน 
          โรงเรียน 
    4.2 รูปแบบผลประโยชนท์ับซ้อนภำยในโรงเรียน 
    4.3 แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
          ในโรงเรียน 

14 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตที่เกิดข้ึน 
    ในสังคม 
    1.1 กำรจอดรถไม่เป็นที่ 
    1.2 กำรตั้งแผงขำยของบนทำงเท้ำ 
 

5 
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ตารางท่ี 4.7 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่5 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

  2. กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดควำมละอำยและ 
    ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในสังคม 
3. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและไม่ทน 
    ต่อกำรทุจริตในสังคม 

 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
1. กำรใช้ศำลำประชำคมที่สอดคล้องกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. กำรใช้ห้องสมุดประชำชนที่สอดคล้องกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
3. กำรจอดรถในที่สำธำรณะที่สอดคล้องกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
4. กำรใช้สำธำรณูปโภค (ไฟฟ้ำ,ประปำ) ที่สอดคล้องกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
5. กำรใช้รถใช้ถนนในที่สำธำรณะที่สอดคล้องกับ  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

11 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

1. กำรเคำรพสิทธิและหน้ำที่ของตนเองและผู้อื่นในสังคม 
2. สิทธิที่ได้รับในสังคม 
    2.1 กำรศึกษำ 
    2.2 สำธำรณสุข 
    2.3 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.4 สำธำรณูปโภค 
3. หน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชำติ 
    3.1 กำรเสียภำษี 
    3.2 กำรเคำรพกฎจรำจร 
    3.3 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
    3.4 กำรใช้สิทธิเลือกตั้ง 
4. ควำมเป็นพลเมือง 
    4.1 ปฏิบัติตำมกฎ กติกำ ระเบียบ ข้อตกลง  
          วัฒนธรรมในสังคมและประเทศชำติ 
    4.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตในสังคมและประเทศชำติ 

10 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.8 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม 
    1.1 กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ ระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ 
    1.2 กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจำก 
          ผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง 
          ในระดบัประเทศ 
    1.3 พฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ 
    1.4 ผลของพฤติกรรมระบบคิดฐำนสิบที่ส่งผล 
          ในระดับประเทศ 
    1.5 กำรเปรียบเทียบผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศ  
    1.6 ข้อดีและข้อเสียของผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวมในระดับประเทศ 
2. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
    2.1 กำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในโรงเรียน 
    2.2 จริยธรรมที่ใช้ในกำรป้องกันกำรทุจริตภำยใน 
          โรงเรียน 
3. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม 
    3.1 ควำมหมำยของค ำว่ำ “กำรขัดกัน” 
    3.2 ผลกระทบกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน 
          และผลประโยชน์ส่วนรวมในประเทศชำติ 
    3.3 วิธีกำรแก้ไขควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
          สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
4. ผลประโยชน์ทับซ้อนและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.1 สำเหตุกำรเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อนภำยในชุมชน 
    4.2 รูปแบบผลประโยชนท์ับซ้อนภำยในชุมชน 
    4.3 แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในชุมชน 

14 

2. ควำมละอำยและควำม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในระดับประเทศ 
    1.1 กิจกรรมที่ปฏิบัติและส่งผลให้เกิดควำมละอำย 
          และควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในระดับประเทศ 
    1.2 แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นผู้มีควำมละอำยและ 
          ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริตในระดับประเทศ 

6 
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ตารางท่ี 4.8 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นประถมศึกษำปีที ่6 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. กำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
3. กำรเสียภำษีท่ีสอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
4. กำรเลือกตั้งที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
5. พื้นที่สำธำรณะที่สอดคล้องกับ  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

10 

4. พลเมืองกับควำม
รับผิดชอบต่อสังคม 

1. ควำมหมำยของค ำว่ำพลเมือง 
2. ที่มำของค ำศัพท์ที่เก่ียวกับพลเมือง 
    2.1 ประชำชน 
    2.2 ประชำกร 
    2.3 รำษฎร 
3. กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำษฎรกับพลเมือง 
4. กำรเสียภำษีและกำรปฏิบัติตนตำมกฎหมำย 
    4.1 กฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
    4.2 กำรรักษำควำมสะอำดตำมกฎหมำย (โทษปรับ) 
5. สิทธิและหน้ำที่กำรเลือกตั้ง 
6. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมืองต่อชุมชน 

10 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.9 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. สำเหตุกำรทุจริตและทิศทำงกำรป้องกันในระดับชุมชน 
2. ทฤษฎี ควำมหมำยของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ 
    ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
3. กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตในชุมชน 
4. กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรทุจริต 
5. กำรวิเครำะห์ ผลประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์ 
    ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสองที่ส่งผลกระทบ 
    ต่อประเทศ 
6. กำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงระบบคิดฐำนสิบ  
    และระบบคิดฐำนสอง 
7. ควำมตระหนักและควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและ 
    ป้องกันกำรทุจริต 
8. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
    (ในชุมชน สังคม) 
    8.1 กำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในชุมชน 
    8.2 จริยธรรมที่ใช้ในกำรป้องกันกำรทุจริตในชุมชน 
9. ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
    (ชุมชน สังคม) 
    9.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรขัดกันของประโยชน์ 
          สว่นตนและประโยชน์ส่วนรวมกับกำรทุจริต 
    9.2 กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดจำกกำรไม่แยกแยะ 
          ระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ 
          สว่นรวม 
10. กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 
      ส่วนรวม (ชุมชน สังคม)  
     10.1 ทฤษฎี ควำมหมำยและรูปแบบของกำรขัดกัน 
11. ผลประโยชน์ทับซ้อน และรูปแบบของผลประโยชน์ 
      ทับซ้อน (ชุมชน สังคม) 
     11.1 สำเหตุกำรเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อน 
             ระดับสังคม 
     11.2 รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนระดับสังคม 
     11.3 แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
             ระดับสังคม 

12 
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ตารางท่ี 4.9 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ในชุมชน 
2. กำรลงโทษทำงสังคมในชุมชน 
3. กรณีตัวอย่ำง ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ของชุมชน 

8 

3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

1. กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมพอเพียงบนพ้ืนฐำนกำรไม่ทุจริต 
2. กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสบนพ้ืนฐำนกำรไม่ทุจริต 
3. กำรปฏิบัติเพ่ือให้เกิดควำมตื่นรู้บนพ้ืนฐำนกำรไม่ทุจริต 
4. กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำรมุ่งไปข้ำงหน้ำบนพ้ืนฐำน 
    กำรไม่ทุจริต 
5. กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมรู้บนพื้นฐำนกำรไม่ทุจริต 
6. กำรปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเอ้ืออำทรบนพ้ืนฐำน 
    กำรไม่ทุจริต 

10 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

1. ควำมหมำยของพลเมืองศึกษำ 
2. คุณลักษณะของพลเมือง 
      2.1 อิสรภำพและกำรพ่ึงพำตนเอง 
      2.2 ควำมเท่ำเทียมกัน 
      2.3 กำรยอมรับควำมแตกต่ำงของควำมเป็นพลเมือง 
      2.4 เคำรพสิทธิผู้อื่น 
      2.5 กำรรับผิดชอบต่อสังคม 
      2.6 ระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม 
3. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมืองต่อสังคม 

10 

 รวม 40  
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.10 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. สำเหตุของกำรทุจริตและทิศทำงกำรป้องกันกำรทุจริต 
    ในสังคม 
2. กำรวิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ ผลประโยชน์ส่วนตน 
    ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง  
    ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในระดับอำเซียน 
3. กำรทุจริตที่เกิดจำกระบบคิดฐำนสิบในอำชีพต่ำง ๆ  
    ที่ส่งผลต่อประเทศ และอำเซียน 
4. รูปแบบ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวม 
5. กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม (ชุมชน สังคม) 
6. กำรวิเครำะห์ ควำมสัมพันธ์กำรขัดกันระหว่ำง 
    ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
    ต่อประเทศและอำเซียน 
7. กำรทุจริตที่เกิดขึ้นภำยในระดับประเทศ 
8. จริยธรรมที่ใช้ในกำรป้องกันกำรทุจริตในระดับประเทศ 
9. สำเหตุกำรเกิดของผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
10. รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 
11. แนวทำงกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนระดับประเทศ 

12 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ในระดับประเทศ 
2. กำรลงโทษทำงสังคมในระดับประเทศ 
3. กรณีตัวอย่ำง ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

8 

3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

กำรประกอบอำชีพโดยใช้วัสดุท้องถิ่น ตำมหลัก  
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต เกี่ยวกับ 
1. กำรท ำน้ ำยำล้ำงจำน 
2. กำรนวดแผนโบรำณ 
3. กำรซ่อมรถจักรยำน 
4. กำรท ำปุ๋ยชีวภำพ 
5. กำรให้บริกำร Home stay 

10 
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ตารางท่ี 4.10 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

1. องค์ประกอบของกำรศึกษำควำมเป็นพลเมือง 
    1.1 ควำมรับผิดชอบทำงสังคม 
    1.2 ควำมเก่ียวพันชุมชน 
    1.3 ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน  
2. กำรเป็นพลเมืองดี 
    2.1 มุ่งเน้นควำมรับผิดชอบระดับบุคคล 
    2.2 กำรมีส่วนร่วม 
    2.3 ควำมยุติธรรม 
3. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมืองต่อประเทศ 

10 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.11 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
    ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
2. กำรวิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลประโยชน์ส่วนตน 
    ออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้ระบบคิดฐำนสอง  
    ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในระดับสังคมโลก 
3. กำรทุจริตที่เกิดจำกระบบกำรคิดฐำนสิบในสถำนกำรณ์ 
    ต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อประเทศและสังคมโลก 
4. กำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลกและจริยธรรมที่ใช้ในกำร 
    แก้ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในโลก 
5. ผลกระทบที่เกิดจำกกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
    ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวมที่เกิดขึ้นในประเทศ 
6. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทำงกำรป้องกัน 
    ผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มประเทศอำเซียน 

12 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ลักษณะควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ในระดับโลก 
2. กำรลงโทษทำงสังคมในระดับโลก 
3. ตัวอย่ำง ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
    ของประเทศต่ำง ๆ ในระดับโลก 

5 

3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

กำรด ำเนินงำน บริษัท สร้ำงกำรดี โดยยึดหลัก 
STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
    S =  Sufficient (พอเพียง) 
    T =  Transparent (โปร่งใส) 
    R =  Realise (ตื่นรู้) 
    O =  Onward (มุ่งไปข้ำงหน้ำ) 
    N =  Knowledge (ควำมรู้) 
    G =  Generosity (ควำมเอ้ืออำทร) 

13 
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ตารางท่ี 4.11 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

1. แนวทำงกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
    1.1 ด้ำนสังคม 
    1.2 ด้ำนเศรษฐกิจ 
    1.3 ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
2. กำรพิจำรณำควำมเป็นพลเมือง  
    2.1 ด้ำนคุณค่ำ ค่ำนิยม 
    2.2 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
    2.3 ทักษะและพฤติกรรม 
3. กำรสร้ำงส ำนึกพลเมืองต่อสังคมโลก 

10 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.12 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์สว่นรวมที่ส่งผลต่อระดับประเทศ 
2. ระบบคิดฐำนสองที่ส่งผลต่อตนเอง ประเทศ และโลก 
3. กำรอภิปรำย เสวนำ สัมมนำ ระบบคิดฐำนสิบ ที่ส่งผล 
    ต่อตนเอง ประเทศ และโลก 
4. กฎหมำยประมวลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ครู 
5. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวมที่ส่งผลต่อสังคม ประเทศ  
6. ปัญหำของผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ 
    ประเทศ 
7. ประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 1 (1) โดยทุจริต 
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2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ผลกระทบที่เกิดจำกควำมไม่ละอำยและกำรเพิกเฉย 
    ต่อกำรทุจริต 
2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำและวิธีกำรปฏิบัติ 

4 

3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

1. กำรสร้ำงสรรค์ภำพยนตร์สั้น โดยใช้หลัก 
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. วิเครำะห์ภำพยนตร์สั้น โดยใช้หลัก 
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 

8 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

1. แนวทำงกำรสร้ำงเสริมส ำนึกควำมเป็นพลเมือง  
    กรณีศึกษำประเทศไทย 
    1) กรณีภำคเหนือ จังหวัดล ำปำง 
        1.1) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง  
               แก่เยำวชนในจังหวัดล ำปำง 
        1.2) ปัญหำ อุปสรรค และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 
               ในกำรสร้ำงเสริมส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เด็กและเยำวชน 
        1.3) แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม 
               เพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมืองแก่เด็ก 
               และเยำวชน 

15 
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ตารางท่ี 4.12 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

      2) กรณีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร 
        2.1) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เยำวชนในจังหวัดสกลนคร 
        2.2) ปัญหำ อุปสรรค และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 
               ในกำรสร้ำงเสริมส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เด็กและเยำวชน 
        2.3) แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม 
               เพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เด็กและเยำวชน 
    3) กรณีภำคใต้ จังหวัดยะลำ 
        3.1) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
              แก่เยำวชนในจังหวัดยะลำ 
        3.2) ปัญหำ อุปสรรค และปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จ 
               ในกำรสร้ำงเสริมส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เด็กและเยำวชน 
        3.3) แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรม 
               เพ่ือเสริมสร้ำงส ำนึกควำมเป็นพลเมือง 
               แก่เด็กและเยำวชน 

 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.13 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
    ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อประเทศในระดับอำเซียน 
2. ผลของพฤติกรรมที่เกิดจำกระบบคิดฐำนสอง  
    ไปแก้ระบบคิดฐำนสิบ ส่งผลต่อระดับประเทศ สังคมโลก 
3. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม (สังคม ประเทศชำติ โลก) 
    3.1 แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน ์
         ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อสังคม  
         และประเทศ 
    3.2 กฎหมำยที่ส่งผลต่อกำรแก้ปัญหำกำรขัดกัน 
          ระหว่ำงผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์ 
          สว่นรวม 
4. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต (สังคม) 
    4.1 ประมวลกฎหมำยอำญำที่เก่ียวข้องกับกำรแก้ไข 
          ปัญหำกำรทุจริต 
    4.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจริยธรรม คุณธรรม ที่ส่งผล 
          ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
5. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ส่งผลต่อระดับประเทศ 

12 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

ตัวอย่ำง กรณีศึกษำ ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และผลกระทบต่อประเทศไทย 

5 

3. STRONG : จิตพอเพียง 
ต้ำนทุจริต 

1. กรณีตัวอย่ำง กำรแก้ปัญหำกำรทุจริตในสังคมไทย 
    โดยยึดหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. แนวทำงกำรน ำหลัก STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
    มำพัฒนำสังคมไทย 

8 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

กำรศึกษำเกี่ยวกับ ควำมเป็นพลเมืองในบริบทต่ำงประเทศ 
1. ประเทศญี่ปุ่น 
2. ประเทศเกำหลีใต้ 

15 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
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ตารางท่ี 4.14 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

1. กำรคิดแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ควำมแตกต่ำงระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต (โลก) 
    1.1 หลักกำรแยกแยะระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
    1.2 เกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงจริยธรรมและกำรทุจริต 
          - ผลจำกกำรกระท ำไม่ท ำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน 
          - กำรกระท ำสอดคล้องกับคุณธรรม 
2. ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (โลก) 
    2.1 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ 
          ผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลต่อประเทศชำติและ 
          สังคมโลก 
3. กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
    ส่วนรวม (โลก) 
    3.1 กำรขัดกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบุคคล สังคม ประเทศชำติ  
          และสังคมโลก 
4. กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต 
    4.1 ระเบียบกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
    4.2 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
          ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 มำตรำ 4  
5. ผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 
     5.1 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
     5.2 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน (โลก) 

12 

2. ควำมละอำยและ 
ควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 

1. ตัวอย่ำง กรณีศึกษำเกี่ยวกับประเทศที่มีปัญหำกำรทุจริต 
    เกิดขึ้นในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อต่ำงประเทศ 
    และโลก 
2. แนวทำงกำรแก้ปัญหำและวิธีกำรปฏิบัติ 

8 

3. STRONG : จิตพอเพียง
ต้ำนทุจริต 

1. กำรจัดกิจกรรมอำสำ โดยผ่ำนกระบวนกำร  
    STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต 
2. STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริตกับกำรพัฒนำประเทศ 
    สู่สังคมโลก 

8 
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ตารางท่ี 4.14 โครงสร้ำงรำยวิชำ หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 (ต่อ) 
 

ล าดับ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง จ านวน
ชั่วโมง 

4. พลเมืองกับ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

1. ควำมเป็นพลเมืองไทย กับควำมเป็นพลเมืองโลก 
2. พลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันกำรทุจริต 
3. พลโลกที่มีควำมรับผิดชอบต่อกำรป้องกันกำรทุจริต 
4. ควำมเป็นพลเมืองไทยที่สมบูรณ์ 

12 

 รวม 40 
 
หมายเหตุ จ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ 
 ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชัว่โมง 
 
 5. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  แนวคิดและแนวกำรสอน 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำรใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรสร้ำง  
ควำมรู้ ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) ประกอบด้วย ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  
เชิ งสั งคม (Social Constructivist Theory)  และทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  เชิ งปัญญำ (Cognitive  
Constructivist Theory) ทฤษฎีประมวลผลข้อมูล (Information Processing Theory) ทฤษฎีพหุปัญญำ  
(Theory of Multiple Intelligences) ทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning Theory)  
ในกำรจัด กำรเรียนกำรสอน โดยภำพรวมจะใช้กลยุทธ์กำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ คือจัดตำม 
ควำมแตกต่ำงของเด็กแต่ละคน ด้วยกำรสอน โดยใช้กระบวนกำรคิดวิเครำะห์ (คิดแยกแยะระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม) คิดสังเครำะห์ กำรฝึกปฏิบัติจริงกำรท ำโครงงำนสืบสวน 
สอบสวน กระบวนกำรเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) กำรอภิปรำย กำรเรียนรู้แบบ Active Learning  
กำรแก้ปัญหำตลอดจนใช้เทคนิคกำรสอนที่หลำกหลำยเหมำะกับผู้เรียนแต่ละวัย 
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  6. สื่อกำรเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
   จัดกิจกรรมด้วยสื่อกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น วีดิโอ 
ข่ำว VTR นิทำน กำร์ตูน ภำพยนตร์สั้น เอกสำรแก้ทุจริตคิดฐำนสอง สื่อสิงพิมพ์ต่ำง ๆ ใบควำมรู้ ใบงำน 
วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรสืบค้น 
  7. กำรประเมินกำรเรียนรู้และกำรประเมินผล  
   7.1 กำรประเมินกำรเรียนรู้ โดยประเมินกำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
    1) ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
    2) กำรปฏิบัติ 
    3) คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
    1) แบบสอบ หรือ แบบทดสอบ 
    2) แบบประเมินกำรปฏิบัติงำน 
    3) แบบสังเกตพฤติกรรม 
   7.2 กำรตัดสินกำรประเมินผล 
    นักเรียนผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือผ่ำนระดับดีขึ้นไป จึงจะถือว่ำ 
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 
 

 2.2 แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” 
  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ส ำหรับ 
นักเรียนชั้นปฐมวัยถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 13 ชั้นเรียน ใช้เวลำในกำรจัดกำรเรียนรู้ชั้นละ 40 ชั่วโมง  
ซึ่งมีรำยละเอียดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ 
  2. ระดับชั้น 
  3. เรื่อง 
  4. เวลำ 
  5. ผลกำรเรียนรู้ 
  6. จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
  7. สำระกำรเรียนรู้ 
   - ควำมรู้ 
   - ทักษะ/กระบวนกำร (สมรรถนะท่ีเกิด) 
   - คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่ำนิยม 
  8. กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
   - ขั้นตอนกำรเรียนรู้/ขั้นตอนกำรจัดประสบกำรณ์ 
   - สื่อกำรเรียนรู้/แหล่งกำรเรียนรู้ 
  9. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
   - วิธีกำรประเมิน 
   - เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
   - เกณฑ์กำรตัดสิน 
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  10. บันทึกหลังสอน 
  11. ภำคผนวก 
รำยละเอียดของแผนกำรจัดกำรเรียนรู้สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก  
  1) ส ำนักงำน ป.ป.ช. www.nacc.go.th  
  2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ www.obec.go.th  
  3) โรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net 
 
3. การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในสถานศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 3) 
 ผลกำรประชุมบุคลำกรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ครู ศึกษำนิเทศก์ และ 
ผู้ เชี่ยวชำญทำงกำรศึกษำเมื่อวันที่ 6-10 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมเบลล่ำ บี จังหวัดนนทบุรี   
ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ ดังนี้ 
 1. แผนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  1.1 กำรจัดท ำและประกำศกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนกำรทุจริตศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  1.3 กำรแจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทรำบ  
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้  
  1.4 กำรจัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  1.5 กำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 5 แนวทำง ดังนี้ 
   1) เปิดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม 
   2) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ 
วัฒนธรรม (สำระหน้ำที่พลเมือง สำระศำสนำ จริยธรรม)  
   3) บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่น ๆ 
   4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
  1.6 ให้มีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  1.7 ให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังต้นสังกัด 
  1.8 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยัง 
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
 2. กำรพัฒนำบุคลำกร ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  2.1 วิทยำกรตัวคูณจำก 9 ภูมิภำค จ ำนวน 1,617 คน ที่ได้รับกำรอบรมจำกส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และศึกษำนิเทศก์หรือผู้ รับผิดชอบโครงกำร 
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  
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จ ำนวน 225 คน ที่ได้รับกำรอบรมจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นวิทยำกร  
แกนน ำในกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูทุกโรงเรียนจ ำนวน 30,717 โรงเรียน  
ใน 225 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.2 ครูที่ได้รับกำรอบรมจำกวิทยำกรตัวคูณ ศึกษำนิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกนักำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต)  
น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน  จ ำนวน  
30,717 โรงเรียน 
 3. กำรประเมินผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  กำรประเมินผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำประกอบด้วย กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
และกำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  3.1 กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
    1) ครูผู้สอนด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน 
เป็นรำยบุคคล สรุปเป็นรำยชั้น และรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จัดท ำสรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นภำพรวมของโรงเรียน 
และรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปผลกำรประเมินนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  
และรำยงำนต่อส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
เพ่ือรำยงำนผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
    หมายเหตุ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จะจัดท ำเครื่องมือวัดผลและ 
ประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตำมหน่วยกำรเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย เมื่อโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้ครบ 1 ปี 
กำรศึกษำ 
    4) สถำนศึกษำน ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตำมหน่วย 
กำรเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำขึ้น ไปวัดผลและประเมินผล 
นักเรียนในสถำนศึกษำ และสรุปผลกำรวัดผลและประเมินผลรำยงำนตำมล ำดับ 
  3.2 กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
    1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ เมื่อโรงเรียนใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำครบ 1 ปีกำรศึกษำ 
    2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำไปประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสรุปผลกำรประเมินรำยงำนต่อส ำนักพัฒนำ  
นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
    3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน น ำผลกำรประเมินหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำมำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำต่อไป 
    หมายเหตุ : กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ จะประเมินเมื่อใช้ 
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำครบ 1 ปีกำรศึกษำ 
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 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนน ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น  
มำจัดท ำนโยบำย เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. แผนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน น ำนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
มำจัดท ำเป็นประกำศกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน น ำประกำศกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
และหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำเสนอต่อคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือทรำบ 
  1.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้ำนกำรทุจริตศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
  1.4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในสังกัด 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
  1.5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
  1.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือแจ้งต่อ 
สถำนศึกษำให้น ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ 
  1.7 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  แจ้งส ำนักผู้ตรวจรำชกำรของ 
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค เพ่ือทรำบ 
  1.8 สถำนศึกษำน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ โดยปฏิบัติได้  
5 แนวทำง ดังนี้ 
   1) เปิดเป็นรำยวิชำเพ่ิมเติม 
   2) บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 
   3) บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ  
   4) จัดในกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   5) จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในโรงเรียน 
   ส่วนกำรก ำหนดชั่วโมงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้  
สถำนศึกษำสำมำรถปรับได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องมีเวลำเรียนทั้ง 4 หน่วยกำรเรียนรู้ รวม 40 ชั่วโมง 
  1.9 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและศึกษำนิเทศก์ ติดตำมและประเมินผลกำรใช้หลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ (เม่ือโรงเรียนใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำครบ 1 ปีกำรศึกษำ) 
  1.10 ผู้บริหำรสถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ต้นสังกัด 
  1.11 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดและรำยงำนต่อ 
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.12 ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ สรุปผลกำรด ำเนินงำนทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ และรำยงำนต่อ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  1.13 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยัง 
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
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  1.14 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
จัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ แผนกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้ในสถำนศึกษำ และ 
กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 18 – 22 มิถุนำยน 2561 โดยเชิญ 
ผู้เชี่ยวชำญและผู้มีควำมรู้ จ ำนวน 40 คน ประชุม ณ โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดย 
คู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ มีองค์ประกอบดังนี้ 
    1) ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
    2) วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
    3) เป้ำหมำยของกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
    4) เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
    5) แนวทำงกำรน ำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำไปใช้  
    6) สำระกำรเรียนรู้และผลกำรเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
    7) กำรก ำกับ ติดตำม วัดผลและประเมินผล  
    8) คุณภำพผู้เรียน  
    9) อภิธำนศัพท์ 
 2. กำรพัฒนำบุคลำกร ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  2.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จัดอบรมวิทยำกร  
ตัวคูณจำก 9 ภูมิภำค จ ำนวน 1,617 คน 
  2.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดอบรมศึกษำนิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบ  
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำร 
โรงเรียนสุจริต) จ ำนวน 225 คน 
  2.3 วิทยำกรตัวคูณ และ ศึกษำนิเทศก์ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) อบรมผู้บริหำร 
สถำนศึกษำ และ ครู โรงเรียนในสังกัดรวม 225 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 30,717 โรงเรียน  
  2.4 ครูที่ได้รับกำรอบรมจำกวิทยำกรตัวคูณ ศึกษำนิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร 
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (โครงกำรโรงเรียน 
สุจริต) น ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรอบรมไปจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจ ำนวน  
30,717 โรงเรียน 
 3. กำรวัดผลและประเมินผล 
  3.1 กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำรสอน  
   1) ครู ผู้สอนด ำเนินกำรวัดผลและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียน 
เป็นรำยบุคคล สรุปเป็นรำยชั้น และรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
   2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จัดท ำสรุปผลกำรประเมินนักเรียนเป็นภำพรวมของโรงเรียน  
และรำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สรุปผลกำรประเมินนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  
และรำยงำนต่อส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
เพ่ือรำยงำนผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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   หมายเหตุ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำเครื่องมือวัดผลและ 
ประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตำมหน่วยกำรเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย  (จะด ำเนินกำรเมื่อครูสอนครบ 1 ปี 
กำรศึกษำ) 
   4) สถำนศึกษำน ำเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตำมหน่วย 
กำรเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำขึ้นไปวัดผลและประเมินผล
นักเรียนในสถำนศึกษำ และสรุปผลกำรวัดผลและประเมินผลรำยงำนตำมล ำดับ 
  3.2 กำรประเมินผลหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ 
   1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดท ำเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำ (เม่ือโรงเรียนใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำครบ 1 ปีกำรศึกษำ) 
   2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้ำนทุจริตศึกษำให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือน ำไปประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
ของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสรุปผลกำรประเมินรำยงำนต่อส ำนักพัฒนำ  
นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
   3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน น ำผลกำรประเมินหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ  
มำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำต่อไป 
   หมายเหตุ : กำรประเมินผลกำรใช้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ จะประเมินหลังจำกใช้ 
หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำครบ 1 ปีกำรศึกษำ 
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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือจัดท า 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส าหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียน สังกัด  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมกา ร 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group Discussion) ประชุมผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ทดลองใช้ในชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทดลองใช้ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 น าผลจากการทดลองใช้มาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน  
การวิจัย คือ แบบบันทึกเนื้อหา แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ 
เนื้อหา ทั้งนี้การสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ านวน 9 ฉบับ  
สามารถสรุปได้ว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ควรก าหนดนโยบายป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือใช้ในการปลูกฝัง 
คุณธรรมและจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียงในการ 
ต้านทุจริต การไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้  
นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  
“สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแผน 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”  
และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”  
ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ จ านวนชั่วโมง  
สื่อการเรียนรู้ กิจกรรม และการวัดผล โดยผู้บริหาร และครู สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัด 
การเรียนรู้ เพ่ือป้องกันการทุจริต 
 3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัยสรุปได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ส าหรับปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
3 ขั้นตอน 
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  1. แผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย การประกาศใช้  
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การแต่งตั้งคณะติดตามการใช้ 
หลักสูตร และการจัดท าคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2. การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละ  
ระดับชั้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  3. การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย การวัดผลประเมินผลการเรียน  
การสอน และการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
   3.1 การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน  
    ให้ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล  
และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือจัดท ารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้จัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียน 
ทุกระดับชั้นตามหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 4 หน่วย ให้โรงเรียนใช้วัดผลและประเมินผลนักเรียนในสถานศึกษา  
และสรุปผลการวัดผลและประเมินผลรายงานตามล าดับ 
   3.2 การประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินผลหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา และส่งเครื่องมือประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือน าไปประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสรุปผลการประเมินรายงานต่อส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าผลการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ควรด าเนินการจัดท าแผนการน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย การน าไปจัดท าเป็น 
รายวิชาเพ่ิมเติมของโรงเรียน น าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม น าไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ น าไปใช้ในกิจกรรม  
พัฒนาผู้เรียน น าไปใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือน าไปใช้กับวิถีชีวิตในสถานศึกษา โดยที่แต่ละชั้น 
ต้องได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้ และมีเวลารวม 40 ชั่วโมงต่อปี โดยเริ่ม 
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 การพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การอบรมวิทยากรตัวคูณ 
จาก 9 ภูมิภาค โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จ านวน 1,617 คน  
การอบรมศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 225 คน จากนั้นวิทยากรตัวคูณและศึกษานิเทศก์ หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน 
สุจริต) อบรมผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในสังกัดรวม 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  
30,717 โรงเรียน ครูน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นัก เรียนในโรงเรียน 
จ านวน 30,717 โรงเรียน และการประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย ครูผู้สอนด าเนินการวัดผลและ  
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล สรุปเป็นรายชั้น และรายงานต่อผู้บริหาร  
สถานศึกษา จากนั้นสถานศึกษาจัดท าสรุปผลการประเมินนักเรียนเป็นภาพรวมของสถานศึกษาและ 
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รายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสรุปผลการด าเนินการ 
การประเมินนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัด และรายงานต่อส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อไป ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้นตามหน่วยการเรียนรู้  
ทั้ง 4 หน่วย และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปวัดผลและประเมินผลนักเรียนในสถานศึกษา  
และสรุปผลการวัดผลและประเมินผลรายงานกลับมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ครบ 1 ปีการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการประเมินผลหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลบรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 

2. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันและปรามการทุจริตในระดับชาติ พบว่า ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรก าหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น  
รูปธรรม และมีการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส านึกในการ  
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีจิตพอเพียงในการต้านทุจริต การไม่ยอมรับและ 
ไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต โดยรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชน 
รวมถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและควรจัดให้มีมาตรการ 
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด รวมทั้ง 
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส  
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยการแก้ปัญหาให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพยั่งยืน 
เป็นรูปธรรม ซึ่งปฏิบัติได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย จึงมีการก าหนด 
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”  
เพ่ือปฏิรูปคนไทยให้มีจิตส านึก สร้างจิตส านึกที่ตัวบุคคล รับผิดชอบชั่วดี 2) ยุทธศาสตร์การป้องกัน 
ว่าด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริตเสมือนการสร้างระบบ  
ภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ 3) ยุทธศาสตร์การปราบปรามเพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการ 
จัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ สามารถเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ (สภาปฏิรูป  
แห่งชาติ. 2558) 
 ผลการศึ กษาน โยบายและแผนการป้ อ งกันและปราบปรามการ ทุจ ริต ในระดั บ 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตโดยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ  
3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมุ่งเน้นการกล่อมเกลาทางสังคม  
ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดยด าเนินการผ่านทาง  
สถาบันการศึกษาและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) พัฒนาระบบงานและระบบ 
สารสนเทศการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยอาศัยกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร สร้างการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดให้มีธรรมภิบาลมากยิ่งขึ้น และ 3) ปฏิรูปกลไกและการปราบปรามการทุจริต  
โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการด าเนินงาน  
ที่มีประสิทธิภาพ 
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 ผลการศึกษานโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับกรม พบว่า  
การต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การต่อต้านการทุจริต เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติชัดเจนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา  
ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางในการปฏิบัติตนและมีจิตส านึกในการต่อต้าน  
การทุจริต 
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตพบว่ากระแส 
การต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นจากการตื่นตัวของประชาชนที่เห็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างชาติ  
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้รัฐบาลได้มีการออกกฎหมายส าหรับในประเทศนั้น ให้ความส าคัญ  
ตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ จนถึงระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และ 
มีการด าเนินการในประเด็นหลัก 4 ประเด็นคือ 1) ความมุ่งมั่นของผู้น า 2) ความส าคัญในการให้ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) การมีกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ 4) การบังคับ 
ใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาตา นนทวงค์ (2543) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
ทัศนะและรูปแบบการคอร์รัปชันแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ได้เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไข  
การคอร์รัปชันไว้ 4 มาตรการคือ 1) ด้านกฎหมาย ควรมีการปรับปรุงแก้ไขบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิด 
ให้ได้รับโทษหนักขึ้น 2) มาตรการสังคม ควรต่อต้านผู้กระท าการคอร์รัปชันไม่ให้มีสิทธิต่าง ๆ ในสังคม  
สรรหาบุคคลที่มีคุณภาพมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร 3) มีระบบและกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน และ 
มีการตรวจสอบบ่อยครั้ง และ 4) ค่านิยมและวัฒนธรรม ประเพณี ปลูกฝังจิตส านึกให้ทราบถึงผลเสียต่อ 
ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งเกิดจากการคอร์รัปชัน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรให้การศึกษาเข้ามา  
มีบทบาทส าคัญในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและกระบวนการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต โดยผลของการวิเคราะห์นโยบายและแผนป้องกันการปราบปรามการทุจริตดังกล่าว 
น ามาซึ่งการจัดท าเป็นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปลูกฝังและป้องกันการทุจริตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม  
“การป้องกันการทุจริต” และแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการปลูกฝังและป้องกันการทุจริตส าหรับ  
นักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกระบวนการจัดท าหลักสูตร ดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติด าเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับทุกภาคส่วน จ านวน  
15 หน่วยงาน เพ่ือหารือเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกัน  
ในการวางกรอบการจัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกัน  
การทุจริต โดยใช้ชื่อว่า “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” (Anti-Corruption Education) และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าผลการประชุมมาวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือใช้ในการจัดท าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา โดยวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ  
การป้องกันการทุจริตทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับกรม 
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  2.2 การร่างหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
จัดประชุมการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยก าหนดกลุ่มตามการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น 
และการฝึกอบรมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กลุ่ม 2 หลักสูตรอุดมศึกษา กลุ่ม 3 หลักสูตรกลุ่มทหารและต ารวจ กลุ่ม 4 หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./ 
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และกลุ่ม 5 หลักสูตรโค้ช ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น าผลการประชุมมาวิเคราะห์และจัดท าเนื้อหาสาระของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จ านวน 4 หน่วย 
การเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ 
เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 13 ชั้น และ 
ทุกชั้นใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 40 ชั่วโมงต่อปี โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละชั้น พร้อมทั้งก าหนดสื่อการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล 
การเรียนรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้โดยคัดเลือก 
ครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดท าแผนการจัดเรียนรู้แต่ละชั้นมาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ท าให้แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท ามีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  
ส าหรับนักเรียนแต่ละชั้น 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกัน 
การทุจริต” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าร่างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและ 
แผนการจัดการเรียนรู้มาประชุมบรรณาธิการกิจประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหลักสูตรในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 30 คน  
มาร่วมตรวจทานและปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 30 คน ก่อนน าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ณ โรงเรียนสายน้ าทิพย์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจาดอุปถัมภ์” สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้ปรับปรุงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อค้นพบที่ได้จากการทดลองใช้ ท าให้ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
  2.4 การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแจ้งต่อไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทั้งนี้ให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น 
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันที่ มีปัญหาด้านการทุจริตอย่างรุนแรง และ 
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน 
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  กระบวนการจัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการมานั้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดท าหลักสูตร 
ของ สมพร หลิมเจริญ (2552 : 108) สุนีย์ ภู่พันธ์ (2546 : 174) และ Hilda Taba (1962 : 12 – 13)  
อีกทั้งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษานี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนทุกระดับชั้น ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการร่าง  
หลักสูตร ท าให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีการล าดับเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนจากเนื้อหาหนึ่งสู่เนื้อหาต่อไป 
โดยไม่ขาดตอน ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เน้นความคิดประเด็นส าคัญและทักษะที่ท าซ้ าในหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิรมล ศตวุฒิ (2543 : 64 – 67) ส่วนองค์ประกอบของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล และ จุดมุ่งหมายของรายวิชา ส่วนที่ 2 เนื้อหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ และ โครงสร้างรายวิชา ส่วนที่ 3  
การน าหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ และ สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ส่วนที่ 4  
การประเมินผลหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินการเรียนรู้และการประเมินผล สอดคล้องกับแนวคิด  
ของ สุมิตร คุณานุกร (2520 : 9) และ Hilda Taba (1912 : 10)  
  จุดเด่นของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต”  
เป็นหลักสูตรที่เกิดมาจากการน าสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ  
นโยบายแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับมาท าการวิเคราะห์  
จากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ส านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากรัฐบาล ท าให้หลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษามีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาซึ่งอาจส่งผลให้การใช้หลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษาประสบผลส าเร็จ 
 3. การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสายน้ าทิพย์  
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 และปรับปรุงหลักสูตร 
ตามข้อค้นพบที่ได้จากการทดลองใช้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ได้จัดอบรมวิทยากรตัวคูณจาก 9 ภูมิภาค จ านวน 1,617 คน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561  
ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดอบรมศึกษานิเทศก์ 
หรือผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) จ านวน 225 คน ระหว่างวันท่ี 13 – 16 มีนาคม 2561 เพ่ือให้ความรู้ 
เกี่ยวกับความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การน าหลักสูตรไปใช้ และแผนการจัดการเรียนรู้  
แต่ละระดับชั้น ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องกับ 
การใช้หลักสูตร การประกาศใช้หลักสูตร โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 5  
มิถุนายน 2561 (หนังสือในภาคผนวก) สอดคล้องกับแนวคิดด้านการวางแผนการน าหลักสูตรไปใช้ของ  
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 63) กล่าวว่า มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพ 
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ตามหลักการของการพัฒนาหลักสูตร 2) การวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพการใช้ 
หลักสูตร 3) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4) การวางแผนอบรมผู้สอน ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ 
หลักสูตร 5) การวางแผนการใช้หลักสูตรเต็มรูป และ 6) การวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร เมื่อพิจารณาการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามที่น าเสนอ 
ข้างต้น พบว่า มีการวางแผนการศึกษาน าร่องเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตร การวางแผนอบรมผู้สอน  
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตรส าหรับการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร  
ยังไม่มีการด าเนินการที่ชัดเจน ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ 
 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากการวิจัย 
 3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพ่ิมเติม “การป้องกันการทุจริต” ไปใช้ 
ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ควรด าเนินการวางแผนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและ  
มีความชัดเจน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ งคณะท างานการอบรม 
เชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
   ระยะที่  1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอบรมเชิงปฏิบัติการ 
น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1) วิทยากรตัวคูณที่ได้รับ 
การอบรมจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ 2) ศึกษานิเทศก์  
หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน 
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ได้รับการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งบุคลากรทั้งสองส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจากการได้รับ  
การอบรมจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นควรเน้นกระบวนการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล  
ด้วยเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้วิทยากรตัวคูณ และศึกษานิเทศก์  
หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะที่ 1 เป็นวิทยากรแกนน าขยายผลเกี่ยวกับ 
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของตนได้ 
   ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา  
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดรวม 225 เขตพ้ืนที่ 
การศึกษา จ านวน 31,717 โรงเรียน โดยวิทยากรแกนน าที่ผ่านการอบรมในระยะที่ 1 เป็นวิทยากร 
ในการอบรม เนื้อหาการอบรมเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การจัด  
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละชั้นทั้ง 13 ชั้น และการวัดผลและประเมินผลตาม 
แผนการจัดการเรียนรู้ 
   ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูในสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
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  2. การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
   การประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประกอบด้วยการด าเนินงานใน 2 ส่วนคือ 
   2.1 การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยครูผู้สอนที่ได้รับ 
มอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในแต่ละชั้นด าเนินการวัดผลและ  
ประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยเครื่องมือวัดผลในแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริต  
ศึกษา เมื่อแปลผลการวัดผลและประเมินผลแล้ว ให้สรุปเป็นรายชั้นและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา   
เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และคณะรัฐมนตรี ตามล าดับ 
   2.2 การวัดผลและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดท าเครื่องมือประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสรุปผลการประเมินรายงานต่อส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาต่อไป ทั้งนี้ให้ด าเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา หลังจากใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาแล้ว 1 ปีการศึกษา 
   2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดหน่วยงานหรือ 
คณะท างานเพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม นิเทศ และประเมินผลหลักสูตรตามข้อ 2.1 และ 2.2 
 

 3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ 
การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น ขนาดของสถานศึกษา พื้นที่ตั้ง 
ของสถานศึกษา รูปแบบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในแต่ละสถานศึกษา ว่าส่งผลต่อ  
ประสิทธิผลของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
  2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ควรติดตามการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษาในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ โดยการถอดบทเรียนเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
(Best Practice) เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม วิธีการ  
ที่ส่งผลให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาบรรลุเป้าหมาย ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
ในแต่ละสถานศึกษา 
  3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรท าการวิจัยหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 
คุณธรรมที่มีเป้าหมายเดียวกัน เช่น หลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรโรงเรียนสุจริต ฯลฯ เพ่ือบูรณาการ  
เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
  4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ 
รวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับหลักสูตร  
ต้านทุจริตศึกษา โดยมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเป็นแกนและมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เช่น  
ลูกเสือช่อสะอาด โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ 
โรงเรียนสีขาว และโครงการสถานศึกษาพอเพียง ฯลฯ เพ่ือบูรณาการด้านการบริหารจัดการโครงการ  
ลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติและงบประมาณ อีกท้ังใช้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
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ประวัติผู้วิจัย 
นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร 
 รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
วันเดือนปีเกิด 
 7 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2508 
 
ภูมิล าเนา 
 13/12  ซอย 3 ถนนหนองจิก ต ำบลสะบำรัง อ ำเภอเมืองปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี 
 
ประวัติการศึกษา 
 - กำรศึกษำบัณฑิต (สังคมศึกษำ) วิทยำลัยครูยะลำ อ ำเภอเมือง จังหวัดยะลำ 
 - กำรศึกษำมหำบัณฑิต (กำรบริหำรกำรศึกษำ) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
 
ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2530 อำจำรย์1 โรงเรียนบ้ำนโคกหมัก อ ำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตำนี  
พ.ศ. 2538 – 2539 ศึกษำนิเทศก์ 5 ส ำนักงำนประถมศึกษำ กิ่งอ ำเภอแม่ลำน  
 ส ำนักงำนประถมศึกษำจังหวัดปัตตำนี 
พ.ศ. 2539 – 2544 ผู้ช่วยหัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำร ป.5)  
 อ ำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี 
พ.ศ. 2544 – 2546  หัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำร ป.7)  
 อ ำเภอมำยอ จังหวัดปัตตำนี 
พ.ศ. 2546 – 2547 หัวหน้ำกำรประถมศึกษำอ ำเภอ (เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำร ป.8)  
 อ ำเภอมำยอ จังหวัดปัตตำนี 
พ.ศ. 2547 – 2550  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 
พ.ศ. 2550 – 2551 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 2 
พ.ศ. 2551 – 2555 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี เขต 1 
พ.ศ. 2555 – 2557  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  
พ.ศ. 2557 - 2558 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 
พ.ศ. 2559  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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พ.ศ. 2559 – 2560  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2560 – 2561  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
 รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ. 2561 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอ ำนวยกำร รักษำกำรในต ำแหน่งที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยและแผน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
ผลงานดีเด่น 
 - ข้ำรำชกำรตัวอย่ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
 - ศิษย์เก่ำดีเด่น รำงวัล 45 ปี มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
 - หนึ่งแสนครูดี ในต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
 - ผู้ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียนประจ ำปี 2556 
 - เครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย  
  ที่ประสบผลส ำเร็จระดับดี โครงกำรรักษ์ภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2556 
 - ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำตำมหลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 3 
 - สมำชิกสภำที่ปรึกษำกำรบริหำรและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนใต้ ประเภทผู้แทนผู้สอนและ 
  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นแบบในกำรเรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์บริหำร โครงกำรพัฒนำ  
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  
  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
 - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำที่ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพและ 
  มำตรฐำนกำรศึกษำประสบผลส ำเร็จ ระดับยอดเยี่ยม 
 - คนดีศรีโรตำรี จังหวัดสงขลำ 
 - นักเหินเวหำกิตติมศักดิ์ของกองทัพอำกำศ 
 - รำงวัลทรงคุณค่ำ OBEC AWARDS เหรียญทองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
 - ผ่ำนกำรพัฒนำเสริมหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 ของ ก.พ. 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท่าหลักสูตร ด้านการป้องกันการทุจริต 

ระหว่างวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2560  
ณ โรงแรมเทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี 

------------------------- 
 
1. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
2. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
3. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
4. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ  
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญ ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
บรรณาธิการกิจหลักสูตร ด้านการป้องกันการทุจริต 

 
1. นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 
2. นายชวลิต  โพธิ์นคร ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
3. นายธัญญา  เรืองแก้ว ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
4. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี) 
5. นางวันเพ็ญ  ศิริคง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
6. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
7. นายศุภกร  มรกต  ศึกษานิเทศก ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
8. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
9. นายทองคูณ  หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
10. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
11. นายเสวก  บุญประสพ ผู้อ านวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
12. นางณัฐชญานันท์  วิชพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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13. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

14. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรับร่อ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

15. นางฐิติรัตน์  เพ็ชรอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

16. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

17. นางสาวธัญรัตน์  บัวพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

18. นางพักตร์วิภา  ตะเพียนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช้าง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

19. นายพนม  เข็มเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

20. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์ เนตรจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

21. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

22. นายพลรพี  ทุมมาพันธ์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

23. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคล ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
24. นางปณิชา  นัยเพียร นักวิชาการศึกษา  

 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
25. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษา  

 ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
26. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
27. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  

 ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
28. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
29. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี นักวิชาการศึกษา ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
30. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ  
  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 



สุรศักดิ์  อินศรีไกร

หน้า  115 

รายช่ือคณะท างานวิจัย 
 
1. นางสาวไพรวัลย์  พิทักษ์สาลี ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา) 
2. นายชวลิต  โพธิ์นคร ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
3. นายธัญญา  เรืองแก้ว ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
4. นางสาวสรรเสริญ  สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
  (อดีตศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี) 
5. นางวันเพ็ญ  ศิริคง ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
6. นายธนบดีพิพัฒน์  ด านิล ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
7. นายศุภกร  มรกต  ศึกษานิเทศก ์สพป.ราชบุรี เขต 2 
8. นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 
9. นายทองคูณ  หนองพร้าว ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 32 
10. นายธนกฤติ  พรมบุตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนละหานทรายวิทยา สพม. เขต 32 
11. นายเสวก  บุญประสพ ผู้อ านวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1 
12. นางณัฐชญานันท์  วิชพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี (สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)  

  สพป.นครสวรรค์ เขต 3 
13. นายสัตถามุติ  รักสนิทสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 สพป.นครนายก 
14. นางสาวปิยนุช  เปี่ยมวิริยวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนรับร่อ สพป.ชุมพร เขต 1 
15. นางฐิติรัตน์  เพ็ชรอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ สพป.นครพนม เขต 1 
16. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าอุเทน สพป.นครพนม เขต 2 
17. นางสาวธัญรัตน์  บัวพันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 
18. นางพักตร์วิภา  ตะเพียนทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดช้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
19. นายพนม  เข็มเงิน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 
20. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์ เนตรจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดเค้า (ประชารัฐวิทยา) สพป.อ่างทอง 
21. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 
22. นายพลรพี  ทุมมาพันธ์ นักวิชาการวิจัยและพัฒนา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
23. นางนิตยา  ภิรมย์กิจ นักทรัพยากรบุคคล สพร. 
24. นางปณิชา  นัยเพียร นักวิชาการศึกษา สตผ. 
25. นางสาวอังคณา  เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษา สตผ. 
26. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ  นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
27. นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนก. 
28. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษา สนก. 
29. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี นักวิชาการศึกษา สนก. 
30. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ช่วยราชการ สนก. 
 
 



การวิเคราะห์นโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

เพื่อจัดท�าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาส�าหรับปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ป้องกันการทุจริตให้แก่นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ




