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กรอบการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) 

ชื่อผลงาน   การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รูปแบบ MTPS Model 

  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง                       

  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

  โทรศัพท์ 054290318      E-mail nattapong.ntpng@gmail.com  

รูปแบบการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน 

     เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม 

       บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

         บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  

        จัดในกิจกรรมพัมนาผู้เรียน  

             จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

        การบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน  

 

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 

 

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันถือได้ว่า เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก
รวมท้ังประเทศไทย ซึ่งปัญหานี้ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะก้าว
เข้าสู่ความทันสมัย มีระบบการบริหารราชการสมัยใหม่ มีการรณรงค์จากองค์กรของรัฐ หรือองค์กรอิสระต่าง 
ๆ ท่ีเห็นพ้องกันว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาท่ีนำไปสู่ความยากจน และเป็นอุปสรรคท่ีขัดขวางการ
พัฒนาประเทศอย่างแท้จริง สำหรับประเทศไทยนั้น เป็นที่ทราบกันท่ัวไปว่า ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
เป็นปัญหาสำคัญมาก ท่ีส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นมาช้านานจนฝังรากลึก 
และพบเกือบทุกกลุ่มอาชีพในสังคมไทย เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่า เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยไปแล้ว สาเหตุของปัญหาท่ีพบ คือ การทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเพณีนิยมปฏิบัติ
ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยด้ังเดิม ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิดของคนในปัจจุบันอยู่ ค่อนข้างมาก (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2561: 1) 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นห้วงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
(พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ีกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)  การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต” ได้
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มุ่งเน้นให้ความสำคัญกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะท่ี “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต่
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย (ต้ังแต่ปฐมวัย ถึงระดับอุดมศึกษา) เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณธรรมจริยธรรม
ป้องกันการทุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการดำเนินการผ่านสถาบัน หรือกลุ่ม
ตัวแทนท่ีทำหน้าท่ีในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2561: 4) 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และส่ือประกอบการเรียนรู้เรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริต นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน นักศึกษาในทุกระดับช้ันท้ังใน
ส่วนของการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 จึงได้จัดทำรายวิชาเพิ่มเติม“การป้องกันการทุจริต” ประกอบด้วยเนื้อหา 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) 
การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายและความไม่ทนต่อ
การทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งท้ัง 4 หน่วย
นี้จะจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัยจนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อให้สถานศึกษาทุก
แห่งนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียน    
ทุกระดับ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองท่ีซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ประเทศชาติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง 
และดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยมีค่าคะแนนสูงขึ้น บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corrubtion Education) และให้กระทรวงศึกษาธิการให้เตรียมความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ เช่น ตำราเรียน ครู อาจารย์ รายละเอียดหลักสูตร เพื่อนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอุดมศึกษา) ไปปรับใช้ในการจัด       
การเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถจัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในหลายรูปแบบได้แก่ 
เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
บูรณาการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดเป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรหรือการบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน  ท้ังนี้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว ให้
มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะ
ต่าง ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อมความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต 
รวมท้ังจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2561: 5-6) 

 โรงเรียนแม่ทะพัฒน ศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูน  เปิดทำการสอนนักเรียนต้ังแต่
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ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีครูและผู้อำนวยการ รวมท้ังส้ิน 13 คน โรงเรียนได้
พัฒนาผู้เรียนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” 
โดยมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ และทางโรงเรียนได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption 
Education) มาจัดการเรียนการสอน ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีมี
จุดประสงค์มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสุจริต จากการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า นักเรียนโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษามี คุณลักษณะเป็นไปตามท่ีประสงค์ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  

     ดังนั้น การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมาก ในปีการศึกษา 
2561 ทางโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรตัวคูณของ ป.ป.ช. เพื่อเป็น  
แกนนำจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และทางโรงเรียนได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษามีการประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจ แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง 
ในปีการศึกษา 2562  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตของ ป.ป.ช. และสพฐ. 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และบริบทนักเรียนและครู มีการประกาศใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดย ใช้
รูปแบบการจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และบูรณาการกับวิถีชีวิตในสถานศึกษา
ในปีการศึกษา 2563  ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้ประเมินหลักสูตร โดยใช้รูปแบบ 
CIPP Model เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร อีกท้ัง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ 
ประจำปีงบบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการในการปรับปรุง
หลักสูตร นอกจากนี้ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ดังนั้น จึงมีข้อมูลนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น มีความสอดคล้องกับสภาพ
สังคม ผู้เรียนและสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีระบาดโดยท่ัวไป และเป็นสาเหตุ 
ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามปกติ  

     ด้วยความจำเป็นและความสำคัญดังกล่าว ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ได้พัฒนานวัตกรรม การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รูปแบบ MTPS 
Model ดังนี้ 

 1. M – Master หมายถึง ครูแกนนำซึ่งเป็นวิทยากรตัวคูณของ ป.ป.ช. และผู้เช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ 

 2. T- Teaching & Technology หมายถึง การสอนโดยใช้เทคโนโลยี  
 3. P – participation หมายถึ ง  การมี ส่วนร่วมของผู้ ท่ี เกี่ ยวข้อ ง ได้แก่  ครู  ผู้บริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน   
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 4. S- System  หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร  

  ซึ่ง MTPS Model เป็นปัจจัยขับเคล่ือนให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกัน
การทุจริต มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต   STRONG: จิต
พอเพียงต้านทุจริต และพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ของโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (รายวิชาเพิ่มเติม) ดังนี้ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม    

2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
  3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อตา้นการทุจริต 
  4) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
  5) สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  
  6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
  7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต  
  8) ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีพลเมืองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
  9) ตระหนักและเห็นความสำคัญของการต่อต้านและป้องกันการทุจริต    
และมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ   

 
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 
     2.1 จุดประสงค์การดำเนินงาน   
   2.1.1 เพื่อพัฒนาขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
รูปแบบ MTPS Model   
   2.1.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
และคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจิต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ   
  2.2 เป้าหมายการดำเนินงาน 
   2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา  
    - ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริตตามเกณฑ์การ
ประเมินของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
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    - ครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้ ร้อยละ 90  
    2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
    - ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมี
คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจิต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ    
    - ครูสามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    - โรงเรียนขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้รูปแบบ MTPS Model 
3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนดำเนินงาน 
     โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้พัฒนารูปแบบ MTPS Model  ( M – Master T- Teaching & 
Technology  P – Participation  S - System ) เป็นปัจจัยขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 
ดำเนินตาม วงจรคุณภาพ (PDCA) เป็นหลักการพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร 
 

 
 

       กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษารูปแบบ MTPS Model 
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     ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan)  
  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาร่วมกันวางแผนการขับเคล่ือนสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้  

1.1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุจริตศึกษา โดย 
มีวิทยากรตัวคูณของ ป.ป.ช. และคณะครูเป็นกรรมการ มีหน้าท่ีดังนี้  
    - วิทยากรตัวคูณจัดประชุมช้ีแจงครูทุกคนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และแนวทางการนำหลักสูตรสู่สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562  
    - วิทยากรตัวคูณสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง มีการทดลอง
ใช้เครื่องมือของ ปปช.  
   1.2 ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิทยากรตัวคูณของปปช. 
ร่วมกันศึกษาเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อาทิ หลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ 
ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และสภาพบริบท ครูและนักเรียน ประชุมครูกำหนดผู้สอน รูปแบบการสอน โดย
เลือกสอนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และบูรณาการวิถีชีวิตในโรงเรียน  

1.3 ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินหลักสูตร โดยสร้าง 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามใช้ถามด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้าน
กระบวนการใช้หลักสูตร (Process) และด้านผลผลิต (Product)  แล้วนำแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ให้
ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง           
( Indext of Item Objective Congruence : IOC ) ซึ่ งได้ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ปรับปรุงตาม
คำแนะนำ แล้วนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง   
 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ เกณฑ์การประเมินและอันดับของผลการ

ประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ด้านบริบท  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตที่ได้จากการ

ประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  

รายการ                  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ระดับ   เกณฑ์การประเมิน        อันดับ                                                                                             
1.ด้านบริบท                       4.51              0.53                   มากท่ีสุด           ผ่าน         2 
2.ด้านปัจจัยเบื้องต้น              4.10              0.45                   มาก                ผ่าน         4 
3.ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร  4.53              0.67                   มากท่ีสุด           ผ่าน         1 
4.ด้านผลผลิต                      4.26              0.73                   มาก                ผ่าน         3 
       รวม                          4.35             0.21                  มาก               ผ่าน 
  

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาโดยใช้

รูปแบบ MTPS Model ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.35, SD=0.21) ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการใช้หลักสูตร ( X  =4.53, 
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SD=0.67) ด้านบริบท ( X  =4.51, SD=0.53) ด้านผลผลิต  ( X  =4.26, SD=0.73) ด้านปัจจัยเบื้องต้น    

( X  =4.10, SD=0.45) ตามลำดับ  

  1.4 นำเสนอข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรต่อท่ีประชุมผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และร่วมกันคัดเลือก

รูปแบบท่ีเหมาะสมกับ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้แก่ เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6   

  1.5 เตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและเอกสารหลักสูตรฯ  
 

 
 
     ขั้นตอนที่ 2  ปฏิบัติ (Do)  
  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รูปแบบ MTPS Model 
ประกอบด้วย  
  M – Master หมายถึง ผู้เช่ียวชาญหรือวิทยากรตัวคูณท่ีผ่านการอบรมโดย คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นแกนนำในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่    
สถานศึกษา และจัดการเรียนรู้ใน ช้ันเรียน ให้คำแนะนำ เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายต่าง ๆ แก่ 
ครูผู้สอน เนื่องจากเนื้อหาบางส่วนค่อนข้างยากและซับซ้อน 

T-Teaching &Technology หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  โดยครูเลือกใช้       

สื่อ ICT และผลิตสื่อเองผ่านหลายช่องทาง เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ On-Site และ On-Line ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และในสถานการณ์

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

P – Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกันการจัดชุมชน       
ทางวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริม นิเทศ ติดตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

ภาพประชุม

วางแผนนำ

หลักสูตรเข้าสู่

สถานศึกษาใน

รูปแบบต่าง ๆ 
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 S – System หมายถึง โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ มีระบบการร่างหลักสูตร    
การบริหารหลักสูตร และการประเมินหลักสูตร และพัฒนาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   

 2.1 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้จัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 โดยมีจุดมุ่งหมายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ และการประเมินผล
สอดคล้องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ สพฐ. มีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้  

       การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรช้ันปี รายวิชาการป้องการทุจริต  จัดการเรียนรู้ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ตารางที่ 2 แสดงการโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี รหัสวิชา รายวิชา (เพิ่มเติม) การป้องการทุจริต 

(ท่ีมา : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา, 2563, น. 6 ) 
 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค์  สาระการเรียนรู้และเวลาเรียนของ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
จำนวน 15 ชั่วโมง (จากคู่มือ 13 ชั่วโมง) 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 
1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์           
ส่วนตน 
กับผลประโยชน์

1. นักเรียนสามารถ
อภิปรายการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ส่งผลต่อ
ระดับประเทศได้ 

1. การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
2. ระบบคิดฐานสองท่ีส่งผลต่อ
ตนเอง โรงเรียน ชุมชน 
3. ระบบคิดฐานสิบท่ีส่งผลต่อ

2 
 
 
2 
 
2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต ชม./สัปดาห์ ชั้น ภาคเรียน 
ส20221 การป้องกันการทุจริต1 0.5 1 ม.1 1 
ส20222 การป้องกันการทุจริต2 0.5 1 ม.1 2 
ส20223 การป้องกันการทุจริต3 0.5 1 ม.2 1 
ส20224 การป้องกันการทุจริต4 0.5 1 ม.2 2 
ส20225 การป้องกันการทุจริต5 0.5 1 ม.3 1 
ส20226 การป้องกันการทุจริต6 0.5 1 ม.3 2 
ส30226 การป้องกันการทุจริต1 1.0 2 ม.4/2 1 
ส30227 การป้องกันการทุจริต2 1.0 2 ม.5/2 1 
ส30228 การป้องกันการทุจริต3 1.0 2 ม.6/2 1 
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ส่วนรวม 
2. สามารถคิด
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมได้ 
3. ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกัน               
การทุจริต 
 
 
 

2.นักเรียนสามารถ
อภิปราย เสวนา สัมมนา 
ระบบคิดฐาน 2 ท่ีส่งผล
ต่อตนเอง ประเทศและ 
โลกได้ 
1. อภิปราย เสวนา 
สัมมนา ระบบคิดฐาน 
10 ท่ีส่งผลต่อตนเอง 
ประเทศ และโลกได้       
2. ยกตัวอย่างพฤติกรรม
ท่ีสอดคล้องกับ             
ระบบคิดฐาน 10 ได้ 
เรื่อง ระบบคิดฐาน 10 
จากกรณีต่าง ๆ พร้อม
ท้ังระบุว่าส่งผลต่อ
ตนเอง ต่อประเทศและ
โลก 
3. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน               
การทุจริต 
 

ประเทศ และโลก 
4. ประมวลกฎหมายจริยธรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับนักเรียน คร ู
5. ปัญหาของผลประโยชน์          
ทับซ้อนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศ   
6. การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลต่อ
สังคม ประเทศ 
7. ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 1 (1) โดยทุจริตการ
อภิปราย  ระบบคิดฐานสิบ ท่ี
ส่งผล ประเทศ และโลก 
 
 

 
4 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
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ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
หน่วยการเรียน รู้ที่  2 เ ร่ือ ง ความไม่ละอายและการไม่ทน ต่อการทุ จ ริต  จำนวน  5 ชั่ วโมง                  
(จากคู่มือ 4 ช่ัวโมง) 
 
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู ้ เวลา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความละอาย
และ ความไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้
ละอายและไม่ทนต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 
3. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกัน               
การทุจริต 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่วกับ
ความไม่ละอายและการเพิกเฉย
ต่อการทุจริต 
2. อภิปราย สัมมนาเกี่ยวกับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากความไม่
ละอายและการเพิกเฉยต่อการ
ทุจริตได้ 
3. อภิปราย สัมมนาเกี่ยวกับแนว
ทางการแก้ปัญหาและวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
จากความละลายและความไม่ทน
ต่อการทุจริตได้ 
4. ตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของการต่อต้านและป้องกัน               
การทุจริต 

1. ความไม่ละอายและ
การเพิกเฉยต่อการทุจริต 
2. ผลกระทบท่ีเกิดจาก
ความไม่ละอายและการ
เพิกเฉยต่อการทุจริต 
3. แนวทางการแก้ปัญหา
และวิธีการปฏิบัติ 
จากความไม่ละอายและ
การเพิกเฉยต่อการทุจริต 

1 
 
 
2 
 
 
 
2 
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะห ์ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต (จากคู่มือ 8 ชั่วโมง) 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้ท่ี 
STRONG : จิตพอเพียง
ต่อต้านการทุจริต 
3. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต 

1.มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริต 
2.วิเคราะห์ภาพยนตร์ส้ัน
โดยใช้หลัก STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 
3.สร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ัน
โดยใช้หลัก STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 
4. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการต่อต้าน
และป้องกันการทุจริต 

1. กิจกรรม STRONG 
MODEL: จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต  S : Sufficient  T : 
Transparent 
R: Realize O : Onward 
MODEL: จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต N: Knowledge G: 
Generossity 
2. การวิเคราะห์ภาพยนตร์ส้ัน
โดยใช้หลัก STRONG 
MODEL 
3.สร้างสรรค์ภาพยนตร์ส้ันโดย
ใช้หลัก STRONG : จิต
พอเพียงต่อต้านการทุจริตได้ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ ผลการเรียนรู้ /จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู้และเวลาเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 12 ชั่วโมง (จากคู่มือ 15 
ชั่วโมง) 
 

ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลา 

1. มีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
พลเมืองและมี
ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  
2. ปฏิบัติตนตาม
หน้าท่ีพลเมือง
และมีความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 
3. ตระหนักและ
เห็นความสำคัญ
ของการต่อต้าน
และป้องกันการ
ทุจริต 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพลเมืองและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.อภิปรายทางการสร้าง
เสริมความสำนึกเป็น
พลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดลำปางสกลนคร 
และยะลาได้ 
3.อภิปรายปัญหา 
อุปสรรคและความสำเร็จ
ในการสร้างเสริมความ
สำนึกเป็นพลเมืองแก่
เยาวชนในจังหวัดลำปาง
สกลนคร และยะลาได้ 
4.อภิปรายแนวทางการ
พัฒนารูปแบบกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างสำนึกความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดลำปาง สกลนคร 
และยะลาได้ 
5. ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการ
ต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริต 

1. กรณีศึกษาภาคเหนือ : จังหวัดลำปาง 
1.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำนึกเป็นความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดลำปาง 
1.2 ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการ
สร้างเสริมความสำนึกเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดลำปาง 
1.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดลำปาง 
2. กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดสกลนคร 
2.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำนึกเป็นความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดสกลนคร  
2.2 ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการ
สร้างเสริมความสำนึกเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดสกลนคร  
2.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน 
3. กรณีศึกษาภาคใต้: จังหวัดยะลา 
3.1 กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสำนึกเป็นความเป็น
พลเมืองแก่เยาวชนในจังหวัดยะลา 
3.2 ปัญหา อุปสรรคและความสำเร็จในการ
สร้างเสริมความสำนึกเป็นพลเมืองแก่เยาวชนใน
จังหวัดยะลา 
3.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เด็กและเยาวชน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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2.2 จัดโครงสร้างหลักสูตรโดยปรับเข้ากับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดทำคำอธิบายรายวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ครูผู้สอนนำไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อไป 
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2.3 การนำหลักสูตรสู่ช้ันเรียน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ มี 

หลักการคือ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ยึดนั ก เรียน เป็น สำคัญ  ท้ั งการสอนแบบ On-Site และ แบบ On-Line โดยใช้ ส่ือการเรียนรู้ของ 
คณะกรรมการป.ป.ช. (2561:114-127) และบางแผนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนผลิตส่ือการเรียนรู้ขึ้นใช้เอง  
เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) 
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ภาพการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบ On-Site  และ On-Line (โควิด-19) ท้ัง 4 หน่วย 
 
หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  
 
หน่วยที่ 2 ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 

  
 
หน่วยที่ 3 STRONG : จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 

 
 

จัดการเรียนรู้ แบบ On-site 

จัดการเรียนรู้ แบบ Online 

จัดการเรียนรู้ แบบ On-site 

จัดการเรียนรู้ แบบ Online จัดการเรียนรู้ แบบ On-site 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

  

 
 
 
 

จัดการเรียนรู้ แบบ On-site 
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  2.4 การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการวัดผลและประเมินผลท่ีครูผู้สอนดำเนินการ
ระหว่างจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้  เพื่อใช้ผลการวัดผลและประเมินผล  ตรวจสอบ พัฒนาการ
และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้วิธีการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม 
การตรวจผลงาน การประเมินชิ้นงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น  
 

ขั้นตอนที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ (Check)  
3.1 การกำกับติดตามในช้ันเรียน และนอกชั้นเรียน   
 - ครูท่ีจัดการเรียนรู้แต่ละช่ัวโมงสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนท้ังกลุ่มและเด่ียว ตาม

แบบประเมินของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีเปล่ียนแปลงในทางท่ีพัฒนาใน
วิถีชีวิตประจำวัน ได้แก่ การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน การทำความพื้นท่ีรับผิดชอบ การนำ
โทรศัพท์มือถือมาชาร์ทไฟฟ้าท่ีโรงเรียน การร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

 - ครูประเมินผลการเรียนร้โดยใช้เครื่องมือหลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การตรวจ
ผลงาน ฯลฯ  

3.2 การกำกับติดตามการพัฒนาหลักสูตร โดย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และครูวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม 
และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้แบบติดตาม
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามคู่มือการใช้หลักสูตรของ สพฐ. (2561 : 104-107) โดยมีประเด็นการ
ติดตาม ดังนี้ 1) การบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2) แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไป
ใช้ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และ 4) คุณภาพผู้เรียน  

3.3 มีการประเมินการใช้หลักสูตร โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร และนำผล
มาปรับปรุงต่อไป 

 

 
 

รูปการนิเทศติดตาม (Check) 
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ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุง  (Act) 
4.1 จัดประชุม PLC กลุ่มครูท่ีสอนร่วมกัน เพื่อสะท้อนปัญหาพฤติกรรม ปัญหาระหว่างเรียน 

ร่วมกัน สะท้อนผลการสอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน  
4.2 อภิปรายร่วมกัน พัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพสอดคล้องกับผู้เรียน 
4.3 มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อต้นสังกัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น  
 

                           
                                                    ภาพการประชุม PLC  
 
4. ผลการดำเนินงาน/ ผลสัมฤทธิ์/ ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 ครูโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษามีรูปแบบการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ดังนี้ 1) ระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม และมีครูท่ีผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณป.ป.ช.เป็นแกนนำในการออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   
     4.2 นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาการป้องกันการทุจริต ผ่านเกณฑ์หลักสูตร              
ต้านทุจริตศึกษา ดังนี้    
      4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของจำนวนนักเรียนท่ีเรียนวิชาการป้องการทุจริต จำนวน 
4 หน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
เนื่องจากรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยเนื้อหา ตามหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยและ 
มีผลการเรียนรู้จำนวน 9 ข้อ ท้ังความรู้ (K) กระบวนการ (P) และเจตคติ (A) จึงนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจำแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
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หน่วยที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ชั้น จำนวน นร. คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ คุณภาพผู้เรียน 

ม.1 20 65 44.70 68.77 ค่อนข้างดี 
ม.2 26 65 47.20 72.62 ดี 
ม.3 32 65 45.80 70.46 ดี 
ม.4 20 65 53.10 81.69 ดีเย่ียม 

ม.5 15 60 52.70 87.83 ดีเย่ียม 

ม.6 30 60 44.60 74.33 ดี 
เฉลี่ย  75.95 ดีมาก 

 

หน่วยที่ 2 ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริต 

ชั้น จำนวน นร. คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ คุณภาพผู้เรียน 

ม.1 20 35 27.00 77.14 ดีมาก 

ม.2 26 35 26.80 76.57 ดีมาก 

ม.3 32 35 25.80 73.71 ดี 
ม.4 20 35 28.80 82.29 ดีเย่ียม 
ม.5 15 40 31.90 80.00 ดีเย่ียม 
ม.6 30 40 33.20 83.00 ดีเย่ียม 

เฉลี่ย    78.79 ดีมาก 

 

หน่วยที่ 3 STONG :จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ชั้น จำนวน นร. คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ คุณภาพผู้เรียน 

ม.1 21 50 37.53 75.06 ดีมาก 

ม.2 31 50 38.02 76.04 ดีมาก 

ม.3 28 50 34.12 68.24 ค่อนข้างดี 

ม.4 20 50 39.20 78.40 ดีมาก 

ม.5 16 20 16.13 80.26 ดีเย่ียม 

ม.6 15 30 27.32 90.64 ดีเย่ียม 

เฉลี่ย  78.11 ดีมาก 
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หน่วยที่ 4 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ชั้น จำนวน นร. คะแนนเต็ม ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ คุณภาพผู้เรียน 

ม.1 21 50 33.21 66.42 ค่อนข้างดี 

ม.2 31 50 43.33 86.66 ดีเย่ียม 

ม.3 28 50 30.25 60.50 ปานกลาง 

ม.4 20 50 35.0 70.00 ดี 

ม.5 16 30 20.23 67.43 ค่อนข้างดี 

ม.6 15 20 15.35 76.75 ดีมาก 

เฉลี่ย  71.29 ดีมาก 

 
จากตารางแสดงคะแนนผลการเรียนหน่วยการเรียนรู้ 4 หน่วยของรายวิชาการป้องกันการทุจริต ของ
โรงเรียนพบว่า มีค่าเฉล ี่ย หน่วยท่ี 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
เท่ากับ 75.95 คุณภาพระดับ ดีมาก หน่วยท่ี 2 ความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตเท่ากับ 78.79 คุณภาพ
ระดับ ดีมากหน่วยท่ี 3 STONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เท่ากับ 78.11 คุณภาพระดับ ดีมากหน่วยท่ี 4 
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม เท่ากับ 71.29 คุณภาพระดับ ดีมาก 
  4.2.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียน ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 ข้อ ตามคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริตของจำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 (ผ ระดับ        
ดีเย่ียม) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ได้ผลดังตาราง  
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน (คน) ที่ได้ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ดีเยี่ยม หรือ ร้อยละ 80 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความ
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ความมีวินัย 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

จิต
สาธารณะ 

ม.1 21 3 21 15 20 20 
ม.2 26 5 25 15 25 25 
ม.3 32 13 13 18 32 32 
ม.4 20 9 18 16 19 18 
ม.5 21 13 17 18 20 20 
ม.6 30 15 28 28 29 29 
รวม 150 58 121 110 145 144 
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ตารางแสดงจำนวนนักเรียนคิดเป็นร้อยละ ที่ได้ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ดีเยี่ยม หรือ ร้อยละ 80 

ชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ความสามารถ
ในการคิด 

ความ
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

ความมีวินัย 
อยู่อย่าง
พอเพียง 

จิต
สาธารณะ 

ม.1 100 15.00 100 95 100 100 
ม.2 100 19.23 96.15 96.15 69.15 96.15 
ม.3 100 40.63 40.63 56.25 100 100 
ม.4 100 45.00 90 80.00 95.00 90.00 
ม.5 100 61.90 80.95 85.71 95.24 95.24 
ม.6 100 50.00 93.33 93.33 96.67 96.67 
เฉลี่ย 100 38.63 83.51 84.41 92.68 96.34 

 
  จากตารางผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ด้านทักษะกระบวนการ
คิด ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ด้านอยู่อย่างพอเพียง ด้านจิตสาธารณะ ตามเกณฑ์หลักสูตร
ต้านทุจริต กล่าวคือ นักเรียนท่ีผ่านการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม พบว่า ด้าน
จิตสาธารณะ เท่ากับ ร้อยละ 96.34  ด้านอยู่อย่างพอเพียง เท่ากับ ร้อยละ 92.68  ด้านความมีวินัยเท่ากับ 
ร้อยละ 84.41  ด้านความซื่อสัตย์สุจริตเท่ากับ ร้อยละ 83.51 และด้านการคิดวิเคราะห์เท่ากับ ร้อยละ 
38.63  ตามลำดับ  
  4.3 โรงเรียนมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาท่ีขับเคล่ือนโดยใช้รูปแบบ  MTPS Model  และ
โรงเรียนได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) จากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบส่ี พ.ศ. 2559 - 2563 การนำนโยบายของภาครัฐด้านการสร้างจิตสำนึกในการต่อต้าน
ทุจริตมาจัดทำเป็นหลักสูตรและสอนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรมจนทำให้นักเรียนเกิดความรู้และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างในการ
นำนโยบายของภาครัฐลงไปสู่ผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม จากผลการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาท่ีโรงเรียน
จัดขึ้น นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการต่อต้านการดำเนินงานท่ีไม่สุจริต 
  4.4 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวด
แข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับประเทศ ในกิจกรรม นวัตกรรมการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม   
    4.5 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจริต) และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ) ระหว่างวันท่ี 7-10 ธันวาคม 2564 
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   4.6 ครูได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผู้นำเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ) ระหว่าง
วันท่ี 7-10 ธันวาคม 2564 
 
5. ปัจจัยความสำเร็จ  
     5.1 ครูแกนนำได้ผ่านการอบรมวิทยากรตัวคูณจาก ป.ป.ช. เป็นแกนนำพัฒนาหลักสูตร    
ขยายผลความรู้ให้ครูท่ีจัดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Teaching) ให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในการ
จัดกิจกรรมส่วนเนื้อหาท่ีเป็นเนื้อหาด้านกฎหมายมหาชน เช่น เรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน 
และการใช้ส่ือการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปล่ียนพัฒนาเป็นการสอนแบ บ OnLine ใน
สถานการณ์โควิด-19 ได้ (M - Master)   
  5.2 ครูจัดการเรียนการสอนที่เนน้ Active Learning มีการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
(blended learning) บูรณาการการเรียนแบบเผชญิหน้า (face -to-face) การเรียนด้วยตนเอง และ  การเรียน
แบบออนไลน์ โดยใชเ้ทคโนโลยีความต้องการของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21   
( T - Teaching&Technology) 
  5.3 การมี ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท่ี เกี่ยวข้อง ได้แก่  ครู บุคลากร ผู้ บริหาร ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนบุคลากรจ ากสังกัด
สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูน  ได้แก่  นิ ติกร ศึกษานิ เทศก์  เป็นต้น (P –
Participation )      
  5.4 มีการวางแผนพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ การศึกษาวิธีการสอนจากแผนการสอนและ
คู่มือ อย่างเข้าใจถ่องแท้ ต้ังแต่การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่โรงเรียน มีการประชุมปรึกษาหารือ 
วิพากษ์เนื้อหาสาระ ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล  ท้ังพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นระบบ 
และเมื่อนำหลักสูตรเข้าช้ันเรียนในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย เพื่อสรุปหา
แนวทางนำหลักสูตรไปใช้สอนในระดับช้ันเรียนได้อย่างเหมาะสม ( S - System) 
 
6. บทเรียนที่ได้รับ 
     ปัจจัยความสำเร็จของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา  โดยใช้รูปแบบ 
MTPS Model และ มีข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง ดังนี้  
     1. การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ และการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเป้าหมายการดำเนินการเดียวกัน ผู้บริหารโรงเรียนต้องส่งเสริม สนับสนุน 
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นิเทศ กำกับ ติดตาม สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ผู้ปกครองต้องเข้าใจและเห็น
ความสำคัญ ของหลักสูตร และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัดให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ 
นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อร่วมกันสร้างคนรุ่นใหม่ท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคม ชุมชนท่ีปราศจากการทุจริต   
  2. ควรศึกษาเอกสารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ ป.ป.ช. และ สพฐ. อาทิ หลักสูตร คู่มือการ
ใช้หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งระบุข้อมูลไว้ครบถ้วน มีประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรและครูผู้สอน
มาก ทำให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้คุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต  
  3. การเตรียมส่ือการเรียนรู้ให้พร้อม โดยเฉพาะส่ือเทคโนโลยีท่ีต้องใช้ในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท้ังสอนแบบ On-Liine และ On-Site การใช้ ต้องมีความพร้อมท้ังสัญญาณอินเทอร์เน็ต  ส่ือ ครู และ
นักเรียน ต้องมีการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ท้ังด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ ความสามารถในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีครูใช้จัดการเรียนรู้ เช่น โปรแกรม Google 
Classroom  / Zoom / Line / Youtube เป็นต้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุจุดประสงค์ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4. โรงเรียนควรขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รูปแบบ MTPS 
Model อย่างต่อเนื่อง มีการเผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีการ
สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างยั่งยืน  
 
7. การเผยแพร่/ การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ 
 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้เผยแพร่ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ผลงาน ดังนี้ 
     7.1 วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาและเป็นวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช.ให้ความรู้ครูผู้สอน ผู้บริหาร 
โรงเรียนสังกัด สพม. ลำปาง ลำพูน  ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน 
  7.2 วันท่ี 3 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาและเป็นวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช.ให้ความรู้ครูผู้สอน ผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม. ลำปาง ลำพูน  จังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ     
เขลางค์นคร 
  7.3 วันท่ี 16 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาและเป็นวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. ให้ความรู้ในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ สร้างองค์ความรู้ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต ตามโครงการสร้างสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) จัดโดย สพม. ลำปาง ลำพูน            
ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี  
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  7 .4  วั น ท่ี  3 0  กั น ย ายน  256 2  โร ง เรี ย น แม่ ท ะพั ฒ น ศึ ก ษ าแ ลก เป ล่ี ยน เรี ยน รู้                       
การขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาและเป็นวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช.ให้ความรู้โรงเรียน  
แม่สันวิทยา จังหวัดลำปาง สพม. ลำปาง ลำพูน   
  7.5 วันท่ี 4 ตุลาคม 2562 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้การขับเคล่ือนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาและเป็นวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช.ให้ความรู้ครูผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สพม. แพร่  ณ สำนักงานขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
  7.6 วันท่ี 19 กันยายน 2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาร่วมเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา และนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในงานค่าย
เยาวชน ป.ป.ช. สพฐ.น้อยหัวใจ STRONG  ประจำปีงบประมาณ 2563 ครูผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัด 
สพม. ลำปาง ลำพูน  จังหวัดลำพูน  ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 
  7.7 วันท่ี 30 กันยายน 2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ถอดบทเรียนการประเมิน ITA ประจำปี 2563 ให้แก่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. ลำปาง ลำพูน  ณ 
โรงเรียนบุญวาทย์ วิทยาลัย จังหวัดลำปาง 
  7.8 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563  โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาได้รับเชิญแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  
โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 
  7.9 วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ การขับเคล่ือน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา ให้ความรู้ครูผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียนเมธีพิทยา จังหวัดพิจิตร 
สังกัด สพม. พิจิตร ณ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 
    7.10 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้และเป็น
วิทยากรการขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา แก่ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเทศบาล
ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
  7.11ร่วมนำเสนอผลงาน กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ระดับประเทศ ระหว่างวันท่ี 7-10 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร  
    7.12 ร่วมนำเสนอผลงาน โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กจิกรรมนวัตกรรมการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ) ระหว่างวันท่ี 7-10 
ธันวาคม 2564 
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           ภาพนำเสนองานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใรระดับเขตพื้นที่ และระดับประเทศ  
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8. นวัตกรรมที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

ตารางที่ 9 แสดงความสอดคล้องของกิจกรรมกับหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาการป้องกันการทุจริต และ
เคร่ืองมือที่ใช้  
หน่วยการ

เรียนรู้ 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. การคิด
แยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
3. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมเสนอแนะท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น  

3.1 กิจกรรมรณรงค์ร่วมกันไม่นำโทรศัพท์มือถือชาร์จไฟฟ้า
ของโรงเรียน  

3.2 การให้ความรู้หน้าเสาธง และการให้ความรู้ในคาบ
อบรมประจำสัปดาห์ เรื่อง พระบรมราโชบายของในหลวงร. 10 
การคิดแยกแยะ ผิด - ชอบ  ดี -ช่ัว เรื่อง ประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์ส่วนรวม  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

 - แผนการจัดการ
เรียนรู้  
- แบบทดสอบ
ออนไลน ์
- โปรแกรม Zoom  
- ส่ืออินเทอร์เน็ต 
  
 

2. ความ
ละอายและ
ความไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
3. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมเสนอแนะท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่
กิจกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรมความละอายและ
ความไม่ทนต่อการทุจริต เช่น  

3.1 การให้ความรู้หน้าเสาธงและการให้ความรู้ในคาบ
อบรมประจำสัปดาห์ เรื่อง สถานการณ์ทุจริตในประเทศและ
ผลกระทบต่อการนิ่งเฉยต่อการทุจริต 

3.2 กิจกรรมรณรงค์และการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริต
ต่อโครงการสาธารณะในชุมชน  และการให้ความรู้ เรื่อง ค่า 
CPI และ ค่า ITA และความสัมพันธ์ของค่า CPI กับการประเมิน 
ITA และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 

- แผนการจัด               
การเรียนรู ้
- แบบทดสอบ
ออนไลน ์
- โปรแกรม Zoom  
- ส่ืออินเทอร์เน็ต 
- แผนการรณรงค์
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
การสร้างถนนใน
ชุมชน 
- การอบรมครู 
บุคลากร นักเรียน 
ผู้ปกครอง ในการ
ถอดบทเรียน
ประเมินค่าITA 
ประจำปี 2564 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 
หน่วยการ

เรียนรู้ 
กิจกรรมที่สอดคล้อง เคร่ืองมือที่ใช้ 

3. STRONG: 
จิตพอเพียง
ต้านทุจริต 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
3. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมเสนอแนะท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่
กิจกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรม STRONG: จิต
พอเพียงต้านทุจริต เช่น  

3.1  กิจกรรมSTRONG Model แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5 ใน
โรงเรียนและชุมชน  

3.2 การให้ความรู้หน้าเสาธงและการให้ความรู้ในคาบ
อบรมประจำสัปดาห์ เรื่อง STRONG Model กับการ
ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน 

3.3 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี รายงานบัญชีรับ-จ่ายแสดง
ว่า มีความโปร่งใส (T : Transparency)  

3.4 การวิเคราะห์การดำเนินงานของกลุ่มเยาวชนรักษ์   
ลุ่มน้ำจาง ของโรงเรียนโดยใช้ STRONG Model 

- แผนการจัดการ
เรียนรู้  
- โครงการ/โครงงาน
แก้ปัญหาโดย
ใช้STRONG Model 
- แผนการจัดการ
เรียนรู ้

4. พลเมือง
กับความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  
2. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
3. กิจกรรมอื่นๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน ซึ่งเป็น
กิจกรรมเสนอแนะท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ และนำไปสู่
กิจกรรมของนักเรียนท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรม พลเมืองกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น  

 3.1 การให้ความรู้หน้าเสาธงและการให้ความรู้ในคาบ
อบรมประจำสัปดาห์ โดยพระบรมราโชบาย ข้อ 4 การเป็น
พลเมืองดี เรื่อง สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของนักเรียน
ในการเป็นพลเมือง และการมีจิตอาสา 

3.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายสู่ชุมชน และโรงเรียน
เครือข่าย ท้ังมัธยมศึกษา ประถมศึกษา  

3.3 กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์ลุ่มน้ำจางเป็นกิจกรรม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
       3.4 กิจกรรม รด. จิตอาสา  

 - แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- บันทึกครูเวร
ประจำวันจันทร์ 
- บันทึกการอบรม
ประจำสัปดาห์ 
- การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขยาย
เครือข่ายจัดค่าย
อบรมให้ความรู้ใน
การต้านทุจริต 
- ค่ายเยาวชนรักษ์
ลุ่มน้ำจาง 
- โครงการ รด.  
จิตอาสา 
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ภาคผนวก 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

ภาพวิทยากรตัวคูณอบรมนักเรียนแกนนำการ

ปลูกฝ่ังคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม จำนวน 250 คน โรงเรียนใน

สพม. ลำปาง ลำพนู  

ภาพวิทยากรตัวคูณ ป.ป.ช. แลกเป็นเรียนรู้การ

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเข้าสู่

สถานศึกษากับครูผู้สอน ผู้บริหาร โรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัด   สพม. ลำปางลำพูน 

ภาพคณะครูทีมสอน และประชุมสร้างความรู้เร่ืองหลักสูตรต้านทุจริตแก่ครูในโรงเรียน 
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               ภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาป้องกันทุจริต 
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ภาพการจัดการสอนออนไลน์ตามสถานการณ์วิกฤติโควิด -19 ใน google classroom 
และนักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการในวิถีชีวิตประจำวันตามโครงการของโรงเรียน  
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ภาพเกียรติบัตรกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต ระดับประเทศ 
ปีการศึกษา  2563 
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ภาพรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสตูรต้านทุจริตศึกษา  
                                          ปีการศึกษา 2564 
 

ภาพรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต  
                                          ปกีารศึกษา  2564 
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ภาพครูและโรงเรียนรับรางวัลระดับประเทศ  
 


